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Sisemine kriis Saksamaal.
MÕMM DfflU Hili ISIÜtLISIHEtr
eelnõu, mis nõudis walitsusele laialdasi bo
Sisemised hädaohud.
S. Karja uul. 20. Kõne tr. 10-49.
taieliKu tegowuswabadust majotbus
Saksamaad ja tema riigmhtlust barit litusi,
lisel ja raihavsjanduslisel alal. Kantsler
Muub oma liikmetele ja wõõrastele koioniaal- ja nidekaupes
sewad praegu wäga mitmed tõsised häda seletas, niisuguseid bolitusi olla walttsusel
villaseid ülikonna-, mantli-, kostüümi-, ja kleidiriideid, pleegitud ja pleeki
ohud sisepoliitilise! alal, mis seisukorra on hädasti tarbis, et ta ilma parlmnendtta
ütlemata põnebaks ajanud. Kõigepealt saaks kiiresti sammusid astuda, nõnda kui- _
mata pesuriideid kodu- ja wäljamaa parematest tehastest. Wahariiet igas
laiuses. Meeste- ja naisterahva wihmawarjusid. Majatarbeid: alumiin ja
teeb riigiwalitsusele smvrt muret Baier. kes das olud seda nõuawad. Ühtlasi, wonitas
email keedu- ja söõginõusid. Portsellaan lõuna- ja kohwiserwiise 6—12 ini
tahab end Bevlnni alt täiesti lahti lüüa, ta, et praegusel raskel ajal ei aita üksi weel
mesele. Waimul. kirjandust, koolitarbeid, kirjutusmaterjaali ja piltpostkaarte.
koguni Berliinile kallale tungida. Pärast sellest, et brandused kõrge maksu alla. Pan
Ruhri wõitluse lõpetamist hakkasid seal nakse, baid siin on hädasti tarbis ka Pro
Abikauplus, S, Tartu m. 51. Kõnetr. 11-97.
Hitleri ja Ludendorffi mehed oma jõudusid duktsiooni tõsta töopäewa pikendamise läbi.
Hea, suure elektriga valgustatud sissesõidu-hoowi ja sõbra toaga. Müügil
mobiliseerima, endid wõitluseks walmrs
Seal astus Stresemanni enese erakon
mitmetseltsi kaupu linna- ja maarahvale: koioniaal, riide, raua, email, alu
seadma. Et riigiwalitsus neid selle juures na, rahbaerakonna rühma juht Dr. Scholz
miin ja portsellaan kaubad. Talla-, pinsoli-, pastla- ja muid nahakaupu. Saa
takistada ei saaks, kuulutati Va-ieris dikta Aes ja teatas, tema erakond olla küll bal
pad meeste- ja naisterahvastele. Köie- ja ohja nööre, päitse-ja looma kaela
tuur wälja ja dittaatvriks määrati tuntud mis walitsusele laialdasi bolitusi lubama,.
kettisid. Häid Gottlandi käiasid ja palju muid majatarbeid. Hinnad mõõdukad.
monarhist v. Kähr, kes püüab endist kroon paneb aga selle juures kolm nõudmist ette:
Mõlem. kaupl. müüa suuremal arwul kotte ja tühje pakkkaste odava hinnaga.
printsi Rupprechtt Baieri troonile upitada. 1) Kabineti koosseisu tuleb isikute Poolest
Saksamaa president ei jätnud wastust and muudu 2) Walitsusesse tulewad kutsuda
znata. Otsekohe kuulutas ta kogu Saksa ka vcchbuslise erakonna esitajad. 3) Kahek
maa erakorralise balbuskorra alla ja an satunniline töLpäeb tuleb kõrbäle heita.
S ' Laupäewal, 6. oktobril s. a. dis diktaatori wõimu kaitseministri Gchler.:
Z «MMM |M IWi-M! MM
kätte. .
Suur koalitsioon laguneb.
Aga Baier ei löönud kohkuma. Dr.
u 3 Osa wõtawad üle 30 Tallinnas wiibiwa elukutselise maadleja.
Need nõudmised näitasid, et rahbaera
Kähr, kes ühtlasi Baieri peaministriks sai, Ses 10.000 ffititL autasu tsirkuse direktori poolt publikumi määramise järele M
Dr. Knillingi asemele, tunnistas wabariigi kõnd tahab kõigist kodanlistest erakondadest
SUS sellele, keue spetsial numbrid kõige wäärtuslisemad on.
kaitsesoaduse tühjaks ja kirjutas kõigile rn ühist bäerinda luua sotsialistide wastu ja
sss pgr Elawatt maetud. "Mi
giamewMudele ette' mitte täita neid käs uut, puhtkodanlist. walitsust luua. Nõupi
-g Herrä Neström laseb enese tsirkuse areenale kaewatud 2 arsfina sügawasse
» hauda maha matta jääb 30 min. mulla alla ilma mingi abinõudeta. Hauda
kusid, mis Berliinist antakse. Dekreedi lä damistel, mis terbe järgmine Päev? kestsid
-7 Wõiwad kõik asjast yuwitatud järele maadata. .
bi keelas ta walju karistuse all, mis sur kuni hilja ööseni, näis küll kabinetis kottu
sess - Maadluste wttmased kõik maadlused otsustawad.
manuhtluseni ulatab, streigid, wägiwaldsed leppele jõudmine, wõimalik olewat, Mrtte
•easa L Aawan Bambula. IH. Romanow Nestrom.
teod, rahutuste tõstnrised ja sabotaashi ära. aga kolttsiooni ercckonLade wahel. Sots.-de
H. Weimann - Äenetski. IV. Waher - de Sufat
Piletite hinnad harilikud. Algus kell 3. Maadluste algus kell 10.Münchenis peeti 1. okt. suurt sõjawäeparaa mokMatide fraktsioon tunnistas oma veso
di, millest 20.000 meest osa wõttis. Paraa llttsiooms, et erakorralised wolitused, mis
dil wiibisid suur hulk Baieri kuningakoja kaitseministrile katte antakse, ei wõi ulata
Wii maks ilmus müügile Wene keelel
liikmeid ühes kroonprintsi Rupprechttga, ke da sotsiaalpoliittliste alade- peale, nagu
Peter Ramul
da seal vahwohulk terbitas baimustatva Stresemann tahtis. Selle- resolutsiooni nukeseks uueks meheks Stresemanni teises
lvastüklvõtmisel
illi
otsustab
tähtsus,
ja
4.
kabinetis
olla
põllutööja
toitlusminister
hüüdega: „Elagu ttmmgas!" Kõneldakse,
Piaeii Hawiiiia tslo
monarhisllistel organisatsioonidel Baieris okt. Palus Stresemanni kabinett end ame von Oppen, .kes seni oli Brandenburgi põl
lümeeste liidu esimeheks. Ta pidawat
ei olla küll rohkem kui 16.000 sõjariistus ttst lahti.
Uus walitsus.
rahwuslastega ühendust, ilma nende era
liiM alusel
meest. Kui aga need tõesti peaksid teele
asuma Berliini Poole, siis wõib nendele
Saksamaa president andis uue walitsuse konna liige olemata. Lehtede teatel on
Muusikakaupluses
wäga rohkesti mehi juure tulla.
moodustamise jällegi Stresemanni kätte, äpardanud Stresemanni uued- katsed enda
Ka mujal kasutabad marurahwüslaied kes selle ülesande ka enese Peale wõttis. le ka kompetentsete majandusmeeste kaas
Eugen Brändi,
Ruhri wõitluse lõpetamist oma erakonna Niipalju kui kuulda, 'bhab w oma kaastöö tööd kindlustada
huwides. Brandenbnris tahtsid nad Kiist listeks walida kodänlise ilmabaatega me
Pikk uulits nr. 29.
Baier maksude kõrgendamise
rmi linna oma kätte wõtta ja tungisid äkit hed ja wisttsti ka vahwuslise erakonnaga
selt süjxüinna, kirs garnisoni ei olnud. kontakti astuda. Stresemanni soow on, et
wastu.
Wäeosade abiga, mis wäljaspoolt toodr, sotsialist Sollmann siseministri Kohale edasi
Berliin, 5. okt. (ETA). -•
: Briti riigikonwerents.
läks, aga komandandil korda äärmiste Pa jääks, kui sots.-demokvaatrde rühm sellega
Baieri peaminister von Knilling palus - Lord Curzon esineb kõnega.
rempooliste mässu kohe maha suruda mille nõus on.
riigikantslerit üldise meeleolu rahustami
juures mitmed mässajad surma. said. _
London, 5. okt. (ETA).
Rahutustest Saksamaal ei saa sealsed Prantsuse lehtede arwaunsed seisukorrast seks Baieris mitte enam tõsta maksusid,
Lord Curzon esineb täna Briti riigi
enne kui kõik maksuseadused on rewideeri konwerentsil aruandega wälispoliitilise sei
lehed Palju kõnelda, sest, kaitseministri käsul
' Saksamaal.
misele tulnud. Ka Baieri asutused sukorra üle. Tema kõnet oodatakse suure
ei tohi ajalehed rahutustest okkupeerrmata
(Õhupostiga.)
on riigikantsleri poole pööranud nõudnn huwitusega. „Times'i" arwates pühendab
maaalal mingid muid teateid tuua km
Prantsuse lehed leiabad, et wiimased sega, et kawatsewd maksumäärused kohe lord Curzon oma kõnes erilist tähelpanu
ametlikka teateid, et elanikud ärewusesse er
teated Berliinist kuulutabad ette korrala seisma pandaks.
heakstegemisküsimusele ja seisukorrale La
satuks. . . , ' _ T
Ka lahkpüüded Rhemrmaal, kus mõel gedust Saksamaal. Kõik lehed Pariisis on
hedas Idas.
dakse Rheini wabariiki wälja kuulutada, arbamisel, et parempoolne diktatuur ei la
Wratsa linn põlema süüdatud.
Ruhri töölised algakmd
sünnitabad Berliini walitfusele tõsist mu- se enese peale kaua enam oodata. Uues ka
bmetts haKab Helfferichi mõju maksma, ka
Berliin, 4. okt. (ETA.)
Uuesti tööd.
M, kui ta ise kabinetist osa ei wõta> Wa
Walitsuse kriisi tekkimine.
- Selgub, et Wratsa linn Bulgaarias on
lttsuse kriisi peapõhjuseks peetakse igalpool
Berliin, 4. okt. (ETA.) . põlema pandud mässuliste poolt, keS oma
Kui Stresemann hakkas sõnade ja Pro Baieri ülesastumist, .siis rahwaerakonda,
- Wolffi büroo teatab Essenist: Osa siin lüüasaamise eest kätte tahtsid maksta. Tule
grammide juurest minema tegude juure, kelle enamus soobib walitsuses näha aar
seid
tehaseid asus ametiühisuste üleskutse kahju ajal lendas kaks laskemoonaladu
tulid otsekohe nähtabale terabad wastomp miste pwrempooliste esitajaid. Ainult wä
kohaselt
uuesti tööle. Pärast tehniliste' õhku, kusjuures 100 inimest surma said.
koaleeriwate erakondade bahel, sellega u) • lisett seisab Baier weel Saksa riigi all,
lofi, nende erakondade esitajate wahel kam Berliini balitsus ei jõua temale midagi te raskuste korwaldamist on töö uuesti alga-> Prantsuse kaks kommunistlikku rahwasaadi»
netis. Sagedad nõupidamised er mtanud ha. Mõned lehed teawad jutustada, et en mist ka kaewandustes oodata, kommunis
kut mangi mõistetud.
kõrwaldada neid wastolusid, mt§ endld dine Sa>ksa kroonprints jälgib närwiliku tid ei awaldänud waDtupanu. Kaewandus
Berliin, 5. okt. (ETA).
tes, mis pra,rtslaste käes, on seisukord sel
awcrldasid sisemises, wälimlses
põnebusega sündmuste käiku Saksamaal ja guseta. Üldiselt oleneb korralik töötamine
Pariisist
teatatakse,
et kommunistlikud
ianduslises poliitikas. . 2. oktoobrrl kutsus seisab alalises ühenduses Saksa monarhis
rahwasaadikud
Eachin
ja Vaillartt-Eoutu
iseäranis raudtee weoolude arenemisest ja
enese juure-- era
tidega.
rier
on
sõjawäewastaliste
kirjatükkide
kondade juhid'ja Wn nenSele ette seadusesüte waljaweo keelu kaotamisest, mille jä
awaldamise
pärast
1922.
a.
kewadel
nüüd
reldusel Ruhri süte tarwitamine okkupeeri
lõpulikult
6
kuuks
wangi
ja
2000
srank,
mata Saksamaal jälle ,võimalikuks saak».
trahwi maksma mõistetud.
nine põllumajanduse koja esimees), töönu
Streiemanni uue kabineti
nister Brauns, okkupeeritud maakonda
Torm Inglismaal.
Eluklliduse tõus Saksamaal.
koosseis.
de minister FuchS. Riigikantsler ka
Berliin, 4. okt. (ETA.)
matseb kabineti kokkuseadet täna ametlikult
Berliin, 5. sept. (ETA).
Berliin, 5. okt. (ETA).
Nagu Londonist teatatakse, on ööl waS
teada anda ja meel täna uue malüsuse sele
Ametlikkude andmete järele on elukalli tu neljapäewa kange torm iile läänepoolse
tusega riigipäewal esineda. .
dus Saksamaal septembri jooksul tõuSnud Inglis,naa ja lirimaa käinud. Neli suurt
London, 5. okt. (ETA).
aurikut on tormist randa wttatud, nende,
Berliinist teatatakse, et Stresemanni! 2460 prots. wõrreldes augustikuuga.
hulgas ükS Saksa oma.
on ministrite arwu wähendamise tõttu ju*
l>a õnnestanud kabinetti kokku seada. Al-
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(Meie kaastööliselt.)
Saksa rttha vn oma wäärtuse kaotanud. milledest ülemal jutt oli, ta enam wastu ei
Maa on mõne kuuga biljonite woogudega wõtaks, nende põhjal uut raha ei trükiks.
üleujutatud.- Peasüüdlane on siin Reichs Nii katkeks seniste paberliste riigimarkade
schatzanweisung. Need sedelikesed on riigi juurewool. Uued rahamärgid, mis riigi
walitsuse laenukwiitungid. Tahab walitsus pank ise wälja annaks, oleks kulla ja dewii
määratu suurt summat uut ' raha trükkida sidega kindlustatud, seega wäärtuskindel
(milleks igasugune kulla-kindlustus muidu raha. Uued rahamärgid peaks tööstust-kau
gi puudub), walmistab ta wekSlid, millede bandust elustama ning, peaasi, toiduaineid
pealkirjades kõiksugused suured ja wäiksed talumehe aidast turule meelitama. Et rii
summad esinewad. Need walitsuse wekslid gipanga iväärtused kuld, dewiisid
kannawad nime Reichsschatzcmweisung (rii Praegu äärmiselt wähesed, siis jätkuks tema
gi waratäht). . Normaalelt peawadki nad poolt wäljaantud wäärtuskindlast rahast
waärtwaradel (kuld, dewiisid) põhjenema, esiotsa ainult riigimajandusliselt tähtsamate
kuid nüüd ei tule seda ammuai enam ette. harude elustamiseks. Laiem tarwitajate
Riigipank teeb sarnast wäärtüseta sedelikesi hulk peaks teise rahaga leppima. Milline
waStu wõttes muidugi näo, nagu oleks see oleks siis see teine raha?
tõesti „kulla-weksel", pistab ta laekasse ja
Et otsatu wõlgadesse sattunud riik prae
laseb nii palju uut paberraha trükkida, kui gu kuulmatuid summasid raha' tarwitab,
„aluseks" saadetud weksel nõuab. Wärske riiklised ivaraudused aga ammugi enam
raha saab walitsus omale, riigipanga raud ette ei löö, siis tahetakse eramajandus ja
kappi jääb walitsuse „alus". Hulga biljoni erakapitaal riigile appi tõmmata. Wii
te eest on sarnaseid kwüwnge ajajooksul rii mased peaks riigile kindlustatud krediite
gipanga kappidesse kogunud kui walitsu soetama. Nii saaks põllumajandus, kau
se paberraha wõla (Schwebende Schulo). bandus, tööstus ja pangad 5 prots. hüpo
Senini pole walitsus muidugi wähematki teeaiga koormatud. Selleks otstarbeks ellu
katset teha saanud, neid oma wekslid wälja kutsutud pank annaks oma kördä nimetatud
lunastada.' Ta opereeris oma wõlatähte hüpoteekidega kindlustatud rahamärke wäl
dega (riigipangale waratähed, rahwale pa ja, mis sisemaal seaduslise rahana käiks.
bermargad), kuni wiimased usalduse pea See olekski teine sort wäärtuskindlat raha
täiesti kaotasid ja wäärtüseta lipakateks (peale riigipanga kullaga kindlustatud
muuwsid. Nüüd, äärmises rahahädas, tõo rahamärkide). Ta käiks ainult ülemineku
tab walitsus oma wõlauskujatele edaspidi ajal (mis rahaministri arwamisel 4—5
ainult wäärtwaradega kindlustatud wekslid kuud wõiks kesta), künni riigimajandus
wälja anda ja ka endised wõlatähed (riigi jälle tasakaalu wiidud, siis saaksid need
margad) pikkamööda wälja lunastada, hm rahad aegamööda riigipanga rahamärkide
naga, millisega nad lunaswsajal käimas. Et wastu ümberwahetud. See osa raha
see hind naeruwääriliselt wäike (praegu reformist on eriti huwitaw selle tõttu, et
üks miljon kõigest wast kaks kuldpenni), siis riik siin oma paberraha wõla eramajanduse
on ülesanne ütlemata lihtsustatud. Kuid kaela laob; sest wiimast liiki raha kindlus
oleks wägagi hea, kui walitsus suudaks taks erakapitaalid. Sellel teel loodab wa
teostada oma lubadusest esimesegi poole: litsus ligi 4-miljardilise kapitaali oma kä
edaspidi ainult kindlustatud wekslid wälja situsse tõmmata, millest rahaminister esiot
anda. Kuidas seda kawatsetakse teha?
sa ainult ühe miljardi ära kasutada mõtle
Riigipank pidawat' omandama jälle'
puht kuldpanga ülesanded. Ta annaks ai . Mis sünnib siis praeguse riigimargaga?
nutt samaseid rahamärke wälja, mis kulla
Mark ei kaokõ ka kohe, waid jääks fol
ga kindlustatud. Need riigipanga uued mandaks jookswaks rahaüksuseks. Ta wa
rahamärgid oleksidki kindel raha, mis tule hekord teiste rahadega korraldataks teatud
wikus ainsalt käima jääks. Et riigipan kursiga. Selle juures wõetaks arwatawas
gale wõimaldada puht kuldpanga ülesan ti ka ümberttimetus ette, et' praeguste nul
deid täita, saaks ta riiklisest rahandusest libe rägastikust pääseda: arwataks näiteks
eraldatud' ja rippumata seisukohta asetatud. 10 miljoni endist marka wäärtusliselt
Walitsuse kullaga kindlustamata wekslid, wõrdseks üheleuuelemargale (WeInka warandnseh. iO6
Sl? John Retcliffe romaan.
WaeKalt oli senaator oma tütre juurest lahkunud,
kui senjoora noore Diazi märguandgea enda juure kutsus.
Diaz, - ütles senjoora, sina tead ju, et meie
oleme lepinglased. Puebla püha ristt jimres wannun,
et mina sinu tulewiku eest tahan hoolt kanda. Nüüd wõta
see linik ta ulatas nooremehele rohelise siidisärbi, mida
ta oli kannud, ja niipea kui krahw trepist alla on tul
nud, mine tuppa, mis on rõdu kõrwal ja seo see linik
wõre külge. Siis tule õue tagasi jä seisa pahemal pool
wärawat, et seda kohe awada, kui sisselaskmist nõutakse.
KaS said mtrraft aru?
Jah sain, senjoora!
Nii kuula siis minu sõna. Seal tulewadki nad
juba. Mina hoolitsen sinu õnne eest.
Tõesti ilmus teise kellaheliswse ajal krahw oma tu
lewase äiapapa kõrwal. Ta kandis, nagu laewalt maha
tulekulgi San-FcrnandoZ, Prantsuse koloneli mundrit. Te
ma rinda ehttsid mitmesugused autähed. Tema olek oli rahu
lik ja wäärikas. Ta oli näost wäga tõsine, wahest koguni
kurb see oli selle seotuse tagajärg, mis tal Susannaga
oli olnud.
Krahwi järel tuli tema wana teener Vonifatsius.
Prantslane sammus senjoora poole, kes teda liiku
mata ootas. Krahw tegi temale kummarduse, pakkus
temale oma käsiwarre, wiis teda rõdu astmeid mööda alla
oranshiokstega ehitud palwetamispulttde juure, mis al
tari ette pruutpaari jaoks üles olid seatud.
Terwe kogudus kanges kohe põlwili ja preester hak
kas missat lugema.
Senjoora Dolores hoidis oma pea sügawasti palwe
raamatu peal ja tema ristts käed olid alla pöördud, nagu
õleks ta jõudu kogunud oma elu kõige tähtsamaks sam
muks.

Taawett laulule järgnes kiriku hümn ja ohwer.
Terlve' usklikkude kogudus waStas lauluga. Isegi teise
usulised wõtsid Paljastatud Päil ja aukartlikult tvaikides
pühast talitusest osa, kuni õnnistus loeti ja preester pruut
paari altari ette kutsus.
Sel silmapilgul kuuldi kanget kõminat, otsekui mü
ristamist, mis ikka ligemale tuli ja kõwcmaks läks.
Pcmtt tõstis oma pead ja kerge puna käis tal üle
niia. kima, tema. .vilk üle õue libises ja Diazi peal peatus.

nemaal on ju mitu sarnast ümbern imetust
olnud).
Eelpool kirjeldatud kawa pidawat olema
põhjalik wäärtusresorm. Kuna senised wa
llitspse püüded ainult marga toetusele
olid pühendud, seadwat uus reform ees
märgiks päris uue wäärtussüsteemi, mis
kuldwäärtus tahab olla. Seda eesmärki ei
Labaks reform korraga, sest et küllaldane
alüs kulla ja dewiiside näol puudub. Peab
üleminekuks abinõusid käsitama, mis kogu
kawa raskepäraseks teewad ja koguni kolm
paralleelwäärtust korraga jooksma pane
wad. Sarnane seisukord on aga mööda
pääsematu, sest kuuni riigi eelarwe tasakaa
lust kaugel, on wäärtuskindel rahaüksus
wõunatn. Wäärtustehnilised wõtted, na
gu kirjeldatud projekt, ei päästa muidugi
seisukorda: selle täienduseks peab teatud
finansprogramm tulema, mis näitab, mil
teel siis riik õige oma kulud tuludega tasa
kaaltlstada mõtleb. Ka sarnane programm
olla walitsusel walmis. Ta sisu on lähe
matt teadmata. Ainult kuuldub, et temas
laialdane kulude kärpimine olla ette näh
tud, muude seas anwtnikkude koosseisu wä
hendamine ühe kolmandiku wõrra (?).
Praeguse hiigla puudujäägi loodab walit
sus nagu sellest ülemal jutt oli eraka
pitaaliga kindlustatud ajutiste rahamärki
dega katta.

Millised oleksid wõimalikud head ja
Hälwad wäärtusreformi järeldused?
Wõib olla wõimaldaks uute wäärtuskindla
te rahade (riigi- jä hüpoteekpanga rahade)
ilmumine margakursi stabiliseerimise. Sel
leks otstarbeks oleks ju siis oma sisemine
wäärtuskindel raha, ega pruugiks küsimus
nii rippuw wäliswaluutast olla. Wäär
tuskindla raha ilmumine aitaks ka ehk toit
lüSküstmust lahendada ja tooks elu ärielusse
ning tööstusesse. Hulk ettewõtteid ehk ei
suudaks kohaneda uuetele tingnnustele ja
hukkuks, kuid sarnased erandid saaksid wast
lunastud üldise majanduse terwenemisega.
Aegamööda awaneksid ehk praegu sulutud
ettewõtted ja wäheneks tööta tööliste hulk
ning sellega kaoks ka riiklised häda- toetus
summad. Need oleksid lähemad reformist
loodetawad paremused. Kuid peaasi: uue
päbevtähä > trükkiminö«' majuMüs-'
organism saaks mahti hakata toibuma pa
berraha weetõwest.

Kahjuks, tekitab uus reform ka kõwasti
kahtlust, kas kõik libedasti läheb ja temast
oodatud tulu tõesti tuleb. Olgu ette too
dud mõni pessimistline joon. Kui ühelt
poolt margä stabiilsust loodetakse, siis tekib
teiselt poolt kahtlus, kas mark selles kawat
setawas kolmikperes mitte päriselt waeseks-

Ka krahw, poolakas Morawski ja paljud sõdurid tõst
sid pead nende harjunud kõrw kuulis mürinast ratsa
salga kihutamist.
N Waheajal kestis pühalik talitus edasi.
Preester küsis:
Horäce Aims krahw de Naõusset-Boulbon, markii
de Tremblay, kas tahad selle siin juuresolewa suurtsugu
neitsi donja Dolores da Sylva Montera oma abielunai
seks wõtta püha katoliikliku kiriku seaduste järele?
Jah tahan!
-r- Neitsi donja Dolores da Sylva Montera, kas ta
had selle siin juureSolewa senjoor Horace Aim<s krahw de
Naoussct-Boulboni oma abielumeheks wõtta?
Ei taha, senjoor paater, sest senjoor krahwil on
jicka naine.
Need sõnad öeldi pikkamisi, kindlalt ja rahulikult, nii
et ka need osawõtjad, kes kaugemal seisid, seda kuulsid.
Mõne minuti seisis kogudus nagu äikesest rabatud
sõnatult paigal, nii ootamata tuli senjoora eitaw wastus.
Isegi senaator wahtis oma tütrele kohkunult otsa, usku
des, et ta walestt on kuulnud.
Sel silmapilgul, kuna wäljaS ratsasalga mürin ikka
ligemale Mi, kostis piduliku waikuse sekka hüüe rõdult:
Aimtf, hoia ennast! , Kiwcrncri draguunid tule
wad.

Nahwahulk nägi maja teise korra lahttsel rõdul üht
kahwatut naist mustas riides ahaStawalt käsi ringutawat.
Kabjade plagin lõppes äkki komandoga: „Seisa!"
Sõjariistad klirisesid/ Kolm tngewat lööki.põrutati lvä
rawa pihta.
Awage wäraw! Liidu nimel.
Senjoora käsi näitas naise poole, kes rõdu eesriiete
wahel seisis.
Auwääriline härra ja n,inu isa, seal näete teie,
et mina tõtt olen rääkinud. Mehed, annan end teie
kaitse alla.
Senjoora läks krahwi kõrwalt ära, kes nüüd üksi
altari ette jäi, kuna kõikide pilgud tema peale olid juhitud.
Püha Neitsi niinel, härra krahw, mida peab. see
tähendama? Kõnelge seletage...
Krahw wahtis nagu unes kord oma pruudi, kord
Susanna peale, kes oma pisaraid kätega püüdis kinni
katta. Ja enne kui krahw sai wastata, alvas Diaz wä
rawa ja kuberneri adjutant don Earboyal ratsuta? õite,
kuna pool tosinat ratsanikke teda saatis.
Läbi lahtise wärawa oli näha pikk rida draguneid.
See oli Meksiko kõige parem ratsawägi.

lapseks ei jää. Igaüks ju tahab parema
meelega kindlamat raha, marka hakatakse
põlgama ja ta kaotab wõimaluse,olla hindade
mõõdupuuks, milline ülesanne siis parata
mata teistele üksustele üle läheb. Ja on
siis nende uute üksuste wäärtus kindel?
Riigipanga kullaga kindlustatud rahamär
kide! ehk weel, kuid majanduslistele wäärt
waradele tugewnewa raha saatuse kohta
wõib kahtlustawaid fakte ette tuua. Prant
suse rewolntsiooni ajal wälja antud riiklis
te ja kuningliste warandustega kindlusta
tud uued rahamärgid faotaftb. piiramata
arwul trükkimise tõttu 1706. a. alguseks
oma wäärtuse pea täiesti. Wõimul olcw
direktoorium tõotas nende trükkimise seisu
panna ja nad wälja lunastada uue paber
raha näol, mis emigrantide konfiskeeritud
maadega ning warandustega kindlustatud
pidi olema. Kuid juba mõne kuu pärast
oli walitsus sunnitud sellekohase dekreediga
ka juba selle uue raha wäärtusetust fikseeri
ma. Kas ei wõi nende uute rahamärkidega,
mis Saksa walitsus oma puudujäägi katteks
nüüd kawatseb wälja anda, ka sarnane lugu
juhtuda. Nad kaotaksid usalduse, hakkaksid
langema,kuna hinnad sällegi kuldmaraa wõi
dollari järele kujuneksid. Iseäranis tekib
sarnane hädaoht siis, kui poliitiline õhkkond
riigis raske on. Sarnasel korral ei suuda
ka kullagagi küllaldaselt kindlustatud wa
luuta soowitawal määral püsida. Saksa
maa praegune seisukord on aga nii sise- kui
kindluseta. Pealegi õõnes
tawad usu ta majanduslisesse jõusse suured
sõjawõlad. Lõpuks on kogu uus kawa
kahtlaselt keeruline ning segane. Peaksid
käima kõrwuti kolm siseraha üksust, peale
selle teatud wälisraha sordid. Teoreetili
selt peaksid nad kenasti üksteist täiendama,
kuid praktiliselt wõib üks teise sootu kõrwale
tõrjuda. Ka walitsus ei salga, et temalgi
lähem asjakäik udune on. "Kuid midagi
peab praegusest seisukorrast pääsemiseks
siiski tegema. J. W.
Järelmärkus: Nagu nüüd tele»
grammidest näha, pole Stresemanni walit
susel korda läinud oma kawa ellu wiia, sest
Saksamaal on uuesti walitsuse kriis lahti
puhkenud. Walitsuses on rühmade esitajad
rahareformi asjus küll kokku leppinud, kuid
rühmade eneste wahel pole suudetud kokku
lepet saawutada. Senisele walitsuse juhile.
Stresemannile on ülesandeks tehtud, rnst,
walitsust kokku seada. Peaks see tal õnnes
tama, siis on wõimalik, et ta ka oma kawa
lähemal ajal teostab, sest rahareformist
Saksamaa mööda ikka ei pääsk.

Leitnandi- kõrwal kõndis krahwi kuller, soldat Esco»
bedo, hobune käe kõrwal.
Oma salajast waenlast nähes, sai krahw oma rahu
jälle tagasi. Ta seisis ikka weel altari ees, käed ristamisi
rinna peal. Tema kahwatu ja uhke nägu ilmutas iseära
list rahu ja kindlust.
Ainult kes teda ligemalt tundis, wõis tema suunur
kade wõpatusest näha, et wiha temas kees.
Tere wlemast, härra Escobedo, minu truu käsk.
jalg! hüüdis krahw kõwa ja kindla häälega Ja
millises heas seltskonnas teie olete! Mina lootsin teid
siit juba eest leida. '
Ekstsellents tunneb wist wanasõna, et mõni fõ*
nurn ikkagi küllalt aegsasti pärale jõuab. Mis nendesse
härradesse siin puutub, siis on mul au olnud ainult ükZ
tund nende seltskonnas olla.
Ilma palju sõnu tegemata, andke mulle kõman,
dant Munoz'i kirjad, ütles krahw waljult.
Meksiko sõdilr kehitas õlgu:
Kahetsen wäga, et ma ekstsellentsi käsku ei wõi
täita. Senjoor Munozil ei olnud aega kirjade kiriuta
nliseks.

Mispärast ei olnud tal aega?
Sest temal oli tungiwalt oma pihtiisaga teae»
mist, et end järgmise hommiku tähtsaks sündmuseks ette
walmistada.
Milliseks sündmuseks?
San Fernando kindluse wapper komandant mõis.
teti ülespoomisele ja tema hing on nüüd wist ammuai
juba puhastustules.
Mõisteti ülespoomisele? Kurat ja võran &>*
julges seda teha?... *
Kllberner don Juarez mõistis ta ülespoomisele,
kui walitsuse wäed kindluse uuesti endi kätte olid wõtnud'
Kindlus ära wõetud? Aga minu laewad?
Need saadeti SanFranziskosse tagasi. Seadusli
kud wõimud on • nüüd selle tõttu, et teie ekstsellents
indiaanlased ära wõitts, oma ametts jälle täiesti kindlad.
Olen õnnÄik teile teatada wõimast, et ka minu wäikseid
teeneid on hinnatud, kuna mind alalise sõjawäe kapteniks
iilendati.
See «uö. hoop oli nii ootankM, et krahw jultunud
ja iroonilisele ütlejale waStuse wõlgu jäi.
skuid see ei olnud weel kõik.
Don Earboyal istus ikka weel hobuse seljas. Kahju»
rõõmuga oli ta seda jutuajamist pealt kuulanud. Nüüd
wõttis ka tema sõna:

Laup., 6. oktoobril 1923.

Nr. 266

Kaim
de talu nime järgi hüütakse, alalisi pere
konnanimesid wõtma.
Uus perekonnanimede Panemise ning
uutmise eelnõu k.mmtset t jub.i lähemal
ratawat härra Sammul Pariisi saatkonda cj.il N;->bäriigi wglit|'tre kaudu riigikogule

Portugali uus president.

Põe jv a uudised.

Schweitfi majandustegelased
sekretääri kohale.
Eestisse jõudnud.
Praegune Berliini saatkonna attachg
Külalised tutwunewad tähtsamate tööstus härra W. O j a n s o n määratakse Stokhol
ettewõtetega.
mi.saatkõnnä juurv sekretääriks härra Leo
Eila jõudsid Tallinna ühes kohaliku pas'e asemele, kes kuuldawasti wälisminis
Schweitsi konsuli härra Dr. A. H o f e rüga teeriumi teenistusest lahkub.
paar Schweitsi majandustegelast, pros.
T ö n d e r y j. t., et kohapeal Eesti majan
Meie konsul Berliinis,
duslise eluga ja tööstusliste asutuste tege-- härra A. Simm/ kes praegu Tallinnas wii
wusega tutwuneda. Külalised wiibiwad bib, sõidab täna oma teenistusekohale ta
Eestis umbes nädal aega ning'kawatsewad gasi.
peale Tallinna ka Ellamaale riiklist turba
tööstust waatama sõita. Õhtul wiibisid nad
Kohtuministri kanowaadiks
külalistena kaubattdus-tööstusministri abi
\ kohtupalati liige Gabriel.
härra Lukki pool Nõmmet. |
Eila Eestisse jõudnud Schweitsi majan-.
Nii kui kohtutegelaste ringkondadest kuu
dustegelastel õn ühtlasi ka ülesandeks; siim leme, kõneldawat kohtupalati liikmest härra
ettewälmistusi teha suurema Schweitsi ma-' G a b r i e l'ist. kui kandidaadist praegu wa
jandusdelegatsiooni külaskäigule, kes um- ' ? bale kohtuministri kohale.
bes 20 isiku suuruses käesolewa kuu lõpul
ehk tulewa.kuu algul Eesti; Läti; Leedu ja>
Berliini Wene lehed kalvat
Soome külaskäigule Uing rajariikide
sewäd Tallinna kolida.
majandusliste oludega tutwttttema kawatseb
tulla. '
. Tallinnas teatakse kõnelda, nagu ka
wätseksid Berliinis ilmuwad Wene emilehed ;,Rttl" ja „Dni" Tallinna
Eesti-Ungari kaubalepingu
Nimetatud
lehtede wäljaandjad
muutmine.
olla siin selleks pinda katsunud. . Saksamaa
Ungari walitsus on oma esitaja Dr. ääretu rasked trükitõöstuse olud tegewat
Jungerthi . kaudu sooivi awaldanttd, et Ees ajalehtede wätjäandmisele Berliinis suuri
ti-Ungari kaubalepingus, mis läinud aastal takistusi.
sõlmiti, mõned muudatused etie wõetäks.
Ungaris oldawat nimelt arwamises, et see
Soome helilooja ja orkestri
leping Eestile suuremaid soodustusi annab
juhi Kajanusse külaskäik
kui Ungarile. Praegu on Dr. Jungerthi ja
Eestisse
wälisministeeriumi wahel sellekohased läbi
rääkimiseb käimas. Et kiisimus walitsuses
Soome,tuntud helilooja, ja. orkestrijuht
lähemail päewil arutusele tuleb, on lä Kajantts tuleb tteil päewil Eestisse külla.
birääkimiste Wõimalikkudest tagajärgedest 13. oktoobril esineb tä ~Estoonias" sün
praegu weel wara kõneleda.
fõonia-orkestri kontserdil orkestrijuhina.
Dr. Jungerth soowib neid läbirääkimisi Temaga, ühes tuleb pianist' ja helilooja
Ib. oktoobriks lõpetada, kuna ta selle järele Hännikainen.
Riiga sõidab, et seal Läti walitsusega sa
Wiimasel ajal kõneldi ka S.i b e l i u s'e
masuguseid läbirääkimisi älststada.
külaskäigust. See kawatsus jääb sel hõõ
ajal ärwataivasti teostamata.
Eesti-Jnglise kaubalepingu
Enne.maaseaduse tvastuwõt
asjus on läbirääkimised juba'kauemat aega
mist mõisatest eraldatud
kesnmd. Et Eesti ja Inglismaa wahel
maatükkide müügilepin
omal ajal wähetatud märgukirjade Põhjal
gute kinnitamisest^
kaubandusline wühekord juba m.aksew, siis
ei olnud kaubalepingu sõlmimise, kiirusta
Nagu teada; oli esimese riigikogu maa
miseks iseäralist Põhjust. Rohkesti aega on seaduse komisjonis seaduse eelnõu aruta
wõtnud ka see, et läbirääkimisi Londoni ja misel, millega maaseadust selles mõttes
Tallinna wahei kirjawahetuse teel peeti.. muuta taheti, et need östumüügi lepingud
Müd hakkawad läbirääkimised lõpupoole mõisatest eraldatud maatükkide kohta, mis
jõudma. Mõnedes küsimustes Puudttb weel enne maaseadust tehtud olid, kuid mitme
lõpulik kokkulepe, nagu lttewamõõdud ja au sugUstel põhjustel alles kreposteerimäta
tori õiguste kaitse küsimus; mis kõne äll ole seisid,, nüüd kreposteeritud wõiks saada.
wasse lepingusse Eesti-Prantsüse . lepingu
Esimene riigikogu ei saapüd küsimust
eeskujul üles wõetakse.
siiski lõpulikult ära otsustada ja sellepärast
Autori õiguste kaitse asjus..... on mõned astuti põllutööministeeriumi Poolt sam
meie kirjastajad tõätud; närwilikkuse äwäl musid, et neid kohtasid pollutööministeeriudanud, arwates; et ses punkt.kaubalepingus Mi alla üle wõtta. ülesvõtmise teostamise
meile tüntawaid raskusi wõib tuuG Pagu juures jõuti äga teisele seisukohale jä nüüd
wälisministeeriumi ringkondadest seletatak olewttt. nende kohtade riigi kätte ülewõt
se, ei ole sedä karta. Kokkuleppe juures, ta mine seisma, pandud. Kohad jääks nende
hetakse kõiki meie olusid, arwesse wõtta. Na omanikkude kätte endiselt kasutada; kuna ka
gu senistest juhtumistest wäljamaa autori watsUs ölewat uuesti wastawa seaduse
tele maksetud tasu äkal näha, ott need sum eelnõuga esineda, mille kaudu Mõimalus
mad, mis wäljamaa autoritele makstud, awaneks kohtasid nende omanikkude nimele
õige wäikesed vlttud.
kreposteerida.
i

i

Uute rahukohtute asutamine
päewakorral.
Uued rahukohtud asutatakse Tartu-Wõ
ru ja Rakwere-Paide rahukogude piirkonda.
Kohtuministeeriumis on wiimasel ajal müe
rahukohtunikkude kohtade asutamise küsimus
arutusel olnud. Nüüd on otsustatud tule
wal aastal juurde asukada üldse, kaks uut
rahukohtuniku kohta, nimelt üks TartuWõru ja teine Nakwere-Paide Rahukogu
piirkonda. Kus kohal uued rahukohtunikud
tegewrrsesse hakkawad, ei ole Meel teada, selle

küsimuse otsustamine on jäetud nimetatud
rahukogude hooleks.

Nakwere-Paide rahukogu ringkonnas on
ette pandud uut rahukohtuniku kohta asu
tada kas Türi ehk Haljala alewitesse, Tar
tu-Wõru ringkonnas peetakse soowitawamäks
rnre rahukohtuniku koha asutamist kas
Alatskiwile ehk Otepäässe.
Uute rahukohtunikkude kohtade zuurde
asutamine on tingitud töörohkusest. Ühtlasi
tehakse seega ka kohus nimetati,d rahukogu
de Piirkonnas rahwale kättesaadawamaks.

Perekonna nimede muutmist
kawatsetakse lihtsustada.
Nimede müutinist tahetakse wõnnaldada
administratiitv üiõimude kaasabil.
Meil on palju kõneldud jä kihutustööd
tehtud, et eestlasel ka Eesti nimi Peaks
olema. Seni on a'gä laialisemad ringkon
nad sellest eemale jäänud, kuna nimede
muutmine ainult wäga.keerulise Protseduuri
läbitegemise järele wõiMalU on. Pealegi
on see kaunis kulukas ettewõte ning asja
otsustamine riigikohtus wõtab karta aega.
. Kõiki neid asjaolusid artvesse Mõttes,
on siseministeerium hiljuti seadüseelnõu
wäljatöötanud, mille järele perekonnanime
dc rmlutmine hoopis lihtsamini wõiks sütt
dida. Nimelt kawatsetakse esialgul terwes
Eestis wõimaldada nimede muutinist sa'mas korras, nagu see praegu Petseri- ja
Naroowatagustel maade! sünnib, kus selleks
erikomisjonid asutatud. Sarnased vriko
misjonid kalvatsetakse uue seaduseelnõu jä
rele ka teisteõ maakondades tegutsema pan
na.

Hiljem kaotatakse sarnased komisjonid
ära, ning nimede muutmine jääks sisemi
nisteeriumi wõimuPiirkonda.
Härra J. S a m m u l , -les seni Helsin
Uue seaduseelnõuga kohustatakse ka neid
ai saatkonna sekretäär,ks ok, hakkab Wall»- elanikka, kellel alalised perekonnanimed Puu
ministceri.imis aiutifelt bü
duwad. näit. Nuhno saarel, kus inimesi nenroo juhataja kahujeid täitma. Hihem maaWMsmwisteerwmist.
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esitada.

Uus rahukogu hoone ehita
takse Tartu.
Praegu on hulk kohtuasutust wäga kitsas
ies ruumides, mis kohtutegewust halwab,
kuna osal kohtuasutustel tarwilikud kindlad
ruumid pea täielikult puuduwad.
Nii töötab Tartu rahukogu kitsaste ruu
mide tõttu täitsa erakorralistes oludes.
Mitmed kohtuosakonnad on laiali paisatud
mööda linna, mis suuresti töötegemist hal
wab. Omal ajal kawatseti weel praegusele
rahukogu hoonele kolmas kord peale ehita
da, kuid arwesse wõttes, et uue korra Peale
ehitamise läbi ka töötegemine teistes alu
mistes kordades mõneks ajaks katkestatud
saab; on nüüd otsustatud rahukogu .jaoks
Tartu uus hoone ehitada. Hoone jaoks tar
wilik maa-ala on zuba Tähtwere pargi lä
hedüses walmis waadatud, samuti ott ka ehi-'
tuse eelarwe kokkuseatud, üldse kaheks ehi
tus maksma 26 miljotti märka. Hoone kä
watsetakse kahe aasta jooksul, walmis ehita
dä ning tulewa-aastasesse riigi erakorrali
sesse eelärwesse on 12.509!09v marka üles
wõetud.

Utte. hoone ehitamisega kõrwaldatakse ruu
mide kitsikus ning' suudetakse koondada kõik
köhtuösäwnnäb'ühte kokku.

Eesti enamlane Wennikas
3Pene wäliskomissariaadi
teenistusest wabastatub.
Eesti enamlane Jaan Vergmämv-Weni
nikas, kes senini Pstrogrädi wäliskomissa
ricvadi (NKJD) Voliniku äsetäitjä õli, on
möödaläinud nädalail ametist wabüstatud.
Nagu kuulda, olla teda Petrogradi kõmmu
nistlise. partei nõukogu ärakutsunud ja te
male ärakeelatud Wastutawat kohta kahe
aasta jooksul pidada. Põhjuseks olla, et
Bergmann suur juutide wastane on ja sedä
tihti äwalikult kõnelewat.' NKJD uus woli
nik Hetrögradis Wainstein olla Bergmanni
peale partei ees kaebtusegä esinenud, ja km
nitanud,,et Berg-lncmn olla umbes kuu ae
ga tagasi hotell /.Internatsionaali" ümber
ristimisel „Deutschland'iks", nimelt sel pu
hul toimepandud randil, millest Saksa kön
suläät.terwes koosseis,ch osa wõttis, öelnud:
>;Bei shidow; .spassai. Nossrjü" , (Andke. tap
pa juutidele, päästke Wenemaad)! Wiimast
lugu salgab., Bergmann, kuid tähenpab, et
tema seda küll mõtleb. .ETA.

Manuel Teixeira Gomes.
Portugali wabariigi uueks presidendiks
järgmise 4 aasta peale waliti 7. aug. par
lamendi mõlema koja poolt Manuel Teixei
ra Gomes, kes nüüd 1. oktoobril ametisse
astus, Antonio Jose Almeda asemele. Vii
mane, lahkus wististi küll heameelega oma
ametist; sest.teda olid alalised erakondlised
tülid, /abineti. sagedad wahetamised. ja kor
ratused. Maal äärmiselt ära tüütanud.
Uus president on waimustatud waba
riiklatte: Tema wõttis agaralt osa luninga
wäljakihütamisest maalt ja wabariigi loomi
sest 1910. aastal ning oli järgmisest aastast
kuni liigmaani ühtejärge saadikuks'Londo
uis. Üldse on tema wayekord Suur-Britanhea. Erakondlistest tülidest
ja wõltluZtest seisab ta kaunis kaugel. Tei
xeirä Gomes on rohkem kirjanik kui polii
tikamees. Oma näidendite, romaanide,
uudisjuttüde ja reisikirjeldustega on ta
endele kirjanduses siünapaistwa koha.wõit
nud. Kes uut presidenti lähemalt tunne
wad, on kindlal arwamisel, et temal õnneks
läheb, eräkondlistele tülidele oma maal lõp
pu teha ning korda ja rahu maksma pauna.
Kui komisjoni töödes mingisuguseid ta
kistust ei tule ja eelnõusse enam Palju muu
datusi ei tehta, siis loodab kohtuministee
rium, et ta kriminwalseadustiku eelnõu
weel käesolewal aastal wabariiaj walitsuse
kaudu riigikogule esitada. suudall
KohtuwZLmude mätöi ici
wciljatöötamine. op

... Praegu on kohtuministeeriumis päewa
korral kohtutegelaste märgi küsimus, kuna
leitud on, et kohtutegelastel, kellel rohkem
yahwagä kokkupuutumist o, peaks, eriline
ämetrmärk olema. On arutatich üldse
kolme kohtuniku märgi kawa, need. oleks:
1), sammas, mille peale kirjutatud wna
<SS«99S9ÄTTVSSSS»SSSSGS«SVSGSS^. „õigüs" ning mis oleks ümbritsetud loor
beri pärjagä, .see kawa õleks umbes endise
Wene kohtumärgi taoline, aimult, ilma kroo
| Eesti Rahwa Muuseumi §
uita; 2) õiguse jumalanna Themise kuju
kaakidega ja 3) raamatu kujutus; kunq
SOI HLIHE LOOIIIK
kujutusele paigutataks sõnaseadus".
Kõige rohkem on senini poolehoidu koh
« 10. now. s. a. 5
tutegelaste.
ringkonnas. leidnud esimene ku
t PEAWÕIT 500,000 m. |
« Teised wõidud 100.000 m.,. 50.000 m., 9 j,Uus sambaga. Lõpulik otsus. kohtuwõimu
# 25.000 m., 10.000 rn., 5000 m.. jne. § märgi kohta on ministeeriumis weel tege
9 Kuni 15. mk tv oti loosi tähed kõigis post-

« kontorites, apteekides, raamatukauplus- a>
® teš, rahaasutustes... jne. weel müügil. g
9 Loosihind ainultso m. Rutake ostmisega. ©
99999959995999599595999559995Ä

mata.

Uus ..wäljvtöötatud märk vileks kõigile
kohtutegelastele ühine.

Endine Wene rahaminister
P. L. Bark
on praegu Jnglise-Tsheho-Slowakkia pan
ga juhatuse liige. Ta asub alaliselt Lon
donis. Kui sinansist, kes Wene oludega
hästi tuttaw, on ta pea alati Inglise äri
ringkondades nõuandjaks, kui küsimused
arutusele tulewad, mis Jnglise-Wene ka,„
banduslist läbikäimist puudutawad.
Eelseiswate kaubandusliste läbirääki
miste juures inglaste ja Londoni jõudnud
nõukogude esitaja Rakowski wahel, tulla
P. L. Barkil suurt osa etendada. <

Kriminaalseaduse kawa lä
biwaatamine Lohtuministee
riumis.
Seaduseelnõu lnwatselakse aasta lõpul
riigikogule esitada.
Juba pikemat aega töötab kohtuminis
teeriumi juures komisjon, kelle hooleks on
uue kriminaalseaduse kawa wäljatöötamine
antud. Kewadel jõudis nimetatud komis
jon oma töödega niikaugele, et ta seaduse
kawa teisel lugemisel wastu wõttis. Selle
järele saadeti eelnõu trükitult kohtu- ja
seltskonnategelastele ja wastawatele ame
Loodetaw ilm 6. okt.
tiasutustele tutvustamiseks ja arwttsta
Keskmise kiirusega põhjatuul. Wähe
miseks laiali. ,
new pilwitus wihmaga. Jahedam.
Seaduse üldosa, mis arwustamiseks ju
ba läinud üästal laiali oli saadetud, on'
praegu kohtuministeeriumis kolmandal lu
gemisel läbiwaatamisel, sealjuures wõetakse
arwesse ka kõiki sissetulnud arwamisi ja
lillis Billile: §
parandusi eelnõu juures.
' Uue kriminaalseadustiku eriosa läluwaa
tamine algab hiljem, mille tõttu ka rema
J. Maramaa „ Geomeetria"
arwustuste sisseandmise aega 1. oktoobri
H-ne mnutmata !M. Hind 100 mafKa. <&
pealt 1. nowembri Peale Pikendatud on.
Eriosa kohta on seni arwustusi saadud 16,
R.l. JBDir.IA |
neist suurem osa ministeeriumidelt, kuna
kohtu tegelastest ainult wähesed oma arwa
misi eelnõu kohta on awaldamid.
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Poola sõjawäeline esitaja
Eestis

nõukogu
uus. koosseis.

WiigikHgZt

Mäjvv AblämvKitsh vn Neil päewtl
Rahmasteliidu nõukogu liikmete arw oli
Tall-mmast Warssawi sõitnud. Kõneldakse,
algul
Versaillesst lepingu poolt määratud
et ta jäädatvalt lahkub ja et Poola sõjamäe
9
peale,
nõnda et nõukogus pidi olema 5
line saatkond Tallinnas hoopis likwideeri
alalist
liiget
Ameerika-tthisriigid, Suurtakse. See ei oleMt aga Meel lõpulikult
Britannia,
Prantsusmaa,
Itaalia, Jaapan
kindel.
ja
4
ajutist
liiget,
walitawad
liidu täiskogu
Major AbläMoKitshi asemele jääb sõja
poolt
igaüks
ühe
aasta
peale.
Kuna Uhis
iväelise esitaja kohuseid töittW kapten Dr i
riigid rahwastelüdust eemale jäid, jäi ala
mer.
lisi liikmeid nõukogusse järele ainult neli.
Esimestel walimistel said ajutisteks liik
Eelseiselv wangide wahetus
nmteks Belgia, Hispaania, Brasiilia ja
Eesti ja Wene wahel.
Greeka. Pärast Venizelose kukutamist jäeti
Greeka nõukogust Mälja ja tema asemele
Wenes on Keel üksikuid meie kodaüikka maliti sinna Hiina. Minewa-aastasel kon
kinni, kedä MäljaMahetada svowitakse. Prae werentsil püliosid mitmesugused riikide rüh
gu on tväliSminiSteerimnis selleks ettewal
nagu Euroopa erapooletud riigid,
uristused käimas. See oleks mist miimane mad,
Lõuna-Ameerika Aasia riigid
lvangide wahetus Eesti ja Wene wahel.
ja mäikeliit, endile nõukogus kohta saada.
Lähemaid teateid ivahetatalvate Mangi de Selle mõtte läbiwiimise aga tegid raskeks
kohta andis mälisminister sel nädalal
Belgia, Hispaania ja Brasiilia, kes oma
riigikogus, kuS ta ühe kommunistide selle kohtadelt sugugi lahkuda ei tahtnud. Siis
kohase arupärimise peale MaSinS.
tegi konwerents otsuseks liidu põhikirja sel
les mõttes muuta, et ajutise liikme koht
wõib ühe ja sellesama riigi käes seista kõige
Mis sakslased Eestist
kolm aastat ühtejärge. Kuid liidu
teawad.
põhikirja muutmiseks läheb tarwis kõigi
Säksammtt tänawu maikuus ilmunud häälte pooltolemist, mida aga see ettepanek
„Politisches HandMörterbuch" kirjutab eest ei saanud, sest Belgia, Brasiilia ja Hispaa
laste kohta muu seas: Eestlased on juba nia seisid mastu. Konwerentsil ei jäänud
eelajäloolistel aegadel tugoMasti end sega muud üle, kui tõstis nõukogu ajutiste liik
nud germaani suguharudega ning vn pärast mete arwu 4 pealt 6 peale.
poole Meel nii suurel määral endasse Sak
Ka tänawusel konwerentsil loobus was
sa ja SkandinavMia Merd MaAnwõtnud, et tasrind Belgia ja Brasiilia mäljakanguta
neid õigemini Germaani-Soome segarah misest, et selle tagajärjel sekeldusi ei tuleks.
toaks Mõib nimetada. Saksa mõjud Eesti Mõeldud oli Hispaaniat mälja jätta, kellel
keele peale on õige tugewad:, 1867—61 and Praegu põhiseadusline walitsus puudub,
sid Saksa uurijad FählMann ja Kruchtvaldt aga tema eest astusid üles Lõuna-Ameerika
Eesti rahwuSeepose „KaleNpoja" Milja, wabariigid. Nõnda oli Hiina ainuke, kes
kuna Jakob Hurt Manu Eeõti laule, mälja jäi.
muinaTjlüte j. m. s. korjas.
_ Nõukogu ajutiste liikmete Walimistest
Eesti agraarpoliitikat tlladd'eldes lei Mõtsid osa 46 riiki. Tagasi Maliti: Uruguay
takse et maareform kogu Eesti majanduse 40 häälega, Brasiilia 34 häälega, Belgia ja
peale purustamat mõju olla - awaldanud, Rootsi kumbki 32 häälega ja Hispaania 30
põllumajanduses olla tagasiminekut märga häälega. Uueks liikmeks maliti Tshehota. ETA.
Slowakkia (Bencsh) 30 häälega. Walimis
tel kukkusid läbi: Portugal 19 häält, Poola
Magnetismi uurimisest
Persia 14 ja Hiina 10 häält.
Eestis.
Msie lehes nr. 264 on professor Nip
poldtti loengu kokkuwõttes wiga juhtunud,
nimelt seal on öeldud, et laew magne
tismi uurimiseks on tellitud Saksamaalt
ning jõuab lühemal ajal Tallinna. Peaks
olema: Selle laewaga tegi reisu Eesti
pröf. Nippoldt. Nii siis on laew praegu
Tallinnas. Ka on laewa peale korda pan
dud lõik tellitud, ostetud ja saadud riistad,
mis magneetiliste uurimise tööde juures
mere) tarwis lähemad. See erilaew „Cä
cilie" on praegu manas sadamas „Eesti
maa jahtklubi" juures, kus teda igaüks, kes
asjast huwitatud, wõib näha. Seletust
riistade üle annab laewa meeskond.
Siis on sellessamas numbris, teises
kohas („Eesti wabetab teiste Euroopa rii
kidega merekaartes öeldud —„Mere uuri
misi meie rannikule kuuluwal mereterri
tooriumil on korraldatud juba umbes 40
aastat". Peab olema: Magnetismi uuri
mise töid meie rannikul ja saartel ei ole
tehtud terwelt 40 aastal. Puhtas mees
neid üldse ei olegi tehtud. Neid töid hak
kabki nüüd tegema kindralstaabi typo
hüdrograafia osakond.

Poola wälismiuister
lahkumas»
(Õhupostiga.)
Warssawist teatatakse: Poola kandida
kuuri läbikukkumine rahmasteliidu nõukogu
ajutiste liikmete walimistel annab wastas
rinna lehtedele põhjust teraMalt armustada
Mälisminister SeYda poliitikat. Kitid ka
rahMusdentokraatide lehed ei ole enam sõb
ralikud SeYda wastu. Warssawi poliitilis
tes ringkondades rehkendatakse sellega, et
SeYda lahkub ja uueks wälisministriks Ro
man Dmowski saab. Wabariigi president
on juba DmvwSkiga nõu pidanud. Poola
parlament astub 9. okt. kokku.
Rheini wabariik kuuluta
tawat sügisel wälja?

Berliin, 6. okt. (ETA.)
Rheini separattst Matthis on Amster
dami „Telegrafi" kaastöölisele seletanud,
et tulewane Rheini Mabariik peab ulatama
Hollandist Pfalzini ja tema alla kuuluksid
ka Vochumi, Elberfeldi ja Mainzi töösws
ringkonnad.
Rheini Mabariik kuulutataMäWttleht" seisuw jäänud
Mat tänawu sügisel Mälja; kui muidu ei saa,
„RckhMlöhe" (endise „Kosjalehe") järje siis reMolutsiooniliste abinõudega. Waba
korraline nllmber jäi eila ttnlumata. Na riigi Malitsus moodustataMat kümnest rhein
gu kuulda, lõPowlNlt leht majanduslise kit lasest, kuid täittm mõüu ainult kahe
isiku kätte.
sikuse pärast jääbMalt onm ilmumise.
Ins. August Griinberg f
Läinud teisipäewal lahkus täies mehe
eas 42 a. wanaduses siit ilmast insener A.
Grünberg.
Kadunu teenis wiimastel aastatel tee
deministeeriumis, esialgul Pärnu-Talliuua
kitsaroopalise raudtee inspektorina, wiima
sel ajal aga õhuühenduste ja jõuwankrite
inspektorina. Iseäranis energiliselt töö
tas ta autoühenduste loomise alal. Wene
ajal tegutses, kadunu ka lenuuasjanduse
alal, olles esimeseks Eesti lenduriks.
Ins.' A. Grtinbergi põrm paigutati eila
hulga kaasteenijate saatel Kalamaja surnu
aial maamulda. Haua ääres tehti kadu
uule järelhnüdeid teedeministeeriumi, mi
nisteeriumi ametnikkude, Eesti lendurite
ja teiste poolt. Wärskele hauakünkale pan
di hulk pärgi.
Matuse ajal hõljusid õhus lennukid,
kaetud mustade leiualinikutega.

Laup., 6. oktoobril 1923.

Gilase! koosolekul wõeti esimesel lugemisel koks seudus
eelnõu wastu. Kooliõpetajate seminaaride seaduse aru
tuse puhul teisel lugemisel püüdsid pahempoolsed töö
erakonna toetusel usuõpetust kooliõpetajate seminaari
dest wiilja tõrjuda.
Koosolek algab kell 6p. I. AKab ja ju
hatab abiesimees K. Wi rma, sekretääri
kohal T. Kalbus.
Pealtkuulajate rõdird ivördlemisi õige
tihedalt täidetud.
PäeKakorrast ivõetakse ära riigi sada
matehaste ümbernwodustaMrse seadus.

Faseiftn Hispaanms.

Parttsi „Eclair" teatab diplonumtlikkllde
suhete katkestamisest Meksiko ja Venezuela
wahel. Meksiko olla läbikäimise Venezuela
ga katkestanud sellepärast, et Venezuelas
Meksiko kodanikkudega wäaa halwasti üm
ber käidawai^

mastu.

Septembrikuu jooksu/l on nõukogude
Wene rahakurs 100 % langenud. Esimesel
septembril koteeriti börsel tsherwonets
2.000 rbl., üks Inglise nael 1910 rbl.,
üks Ameerika dollar 416 rbl. Esimesel
oktoobril s. a. üks tsherwonets 4.000 .rbl.,
Inglise nael 3.760, Ameerika dollar —1
820 M. ETA.
Teraw wahekord Meksiko ja Venezuela
wahel.
Berliin, 4. okt. (ETA.)

mise seaduseelnõu,

mille asunikkude riigirenttriMude ja Maike
põllupidajate rk. rühm esitanud, antakse asu
niku O. Kosteri ettepanekul rahaasjanduse
komisjoni. Ta seletab muu seas, et käes
olev? seaduseelnõu on wäljakaswanud elu
lisest tarmidusest ning seda on ka praeguses
Terwitustelegrammi
Malitsuses olemad koaleeriwad rühmad
riigikogule on saatnud Walga poeglaste omaks tunnistanud ja oma deklaratsiooni
günmaasimni õpetajad, õpilased ja laste üles wõtnud.
iuanelnad uue koolihoone alvamise puhul.
Kooliõpetajate seminaari seadus
Komisjoni täiendawad walimised.
Maakomisjoni Malitakse Pooli asemele teisel lugemisel tekitab paljude paragrahv
P. Oja, koosseisukomisjoni Ast'i asemele mide juures wõrdleinisi elatvaid waielusi.
A. Jõeäär, üldkonttsjoni A. Rei asemele Eriti suure huwiga on koondunud kõigi rüh
A. Jõeäär, riigikaitse komisjoni A. Rei ase made tähelpanu 7. paragrahwi ümber, mis
mele A. Jõeäär ja iväliskonnsjoln A. Jür üles loeb seminaarides opetatawad õpeai
ned. Selles paragrahwis on ettenähtud ka
gensieini asemele J. Tõnisson.
usuõpetus, mis sunduslik seminaarile, !va
Linna- ja alewiKolikogude, ning Malla- ja batahttik õpilastele.
maakonnanõnkogude Molituste aja kindlaks
Pahempoolsed ei jäta juhust tarwttama
määramise seadus
ta, et oma hammast jälle kord usuõpetuse
wõetakse aruandja Liig a n d i ettepane kallal katsuda. Nii esinewadki endine kös
kul esiinesel lugemisel .Mastu, kusjuures ter ja nüüdne kommunist Janson ning kom
kommunist Janson juba ette ähivardab, et munist Rea kõige pealt ülbete kõnedega, siis
nemad teisel lugemisel ettepanekuga esine ettepanekuga usuõpetust seminaari katvast
ivad Molitnste aega ühe aastani piirata.
Mälja jätta. Seda ettepanekut toetawad ka
tööerakondlased. Kuid kahekordse katse pea
Awalikkude rmnntukogude seadus
le waatamata (kommunist Keerdo nõuab ni
ivoetakfe aruandja Baueri ettepanekul melt ka sedelitega hääletamist) lükatakse
esimesel lugemisel Mastu, kusjuures aru kommunistide ettepanek tagasi.
andja seletab, et käesoletva seadusega tahe
Aruandja Martinsoni ettepanekul wõe
takse üle kogu maa raamtukogilde mõrku takse karskusõpetus iseseiswana õpeainena
luua. Raamatukogu ülewalpidajaks Mõi kooliõpetajate seminaaride õpeainete hulka.
korraldajaks oleks lähem onraMalitsUs, ol
Samuti wõetakse ka isesots Gustaw
gu see walla-, linna-, alewi- wõi maakonna
soni
parandus wastu, mille järele seminaa
o maavalitsus. Nende kohus on iga aasta
ride
lõpetajatele
oma eelavwesse UÄHematt kaks marka iga kohe mälja antakse.keskkooli lõputunnistus
kodaniku pealt raamatukogude korraldami
Peale seda wõetakse kogu seaduseelnõu
seks üles Mõtta. Sellest oleks aga liig 'Kä
he, ka riik peaks siin appi tulema. Tallin mõnede üksikute parandustega teisel luge
na keskraamatukogusse tuleks kõik Eestis misel wastu.
ilmunud teosed koguda. See' on aga kau
nis kulukas, sellepärast peaks Tallinna-lm
Kommunistide seaduseelnõu
nawalitsus kolm marka iga elaniku pealt
eelarwesse üles wõwla, mis kogusummas propaganda asjus landeswehri hädaohu
360.000 marka Mälja teeks. Peale selle on Mastu tekitab õige lõbusat meeleolu. Kom
trükikojad kohustatud igast raamatust, mis munist Kangru kõne ajal naerab kogu saal
trükis ilmub, üks eksemplaar Tallinna raa ja pealtkuulajate rõdud, nooremehe naiimset
matukogule saatma, kusjuures riigiraama poliitilist juttu kuulates mingisugusest hä
tukogu dabletid ehk raamatud, mis tal niit daohust . Naer ja wahelhüüded rabaMad
mes eksemplvaris, keskramnaitukogule peab nooremehe jalust: ta läheb kõnes segi ja
üle andma.
hakkab paberilt järge otsima.
Peale selle oleks 1924. a. suurem riik
Halb õpilane, laskis enda kogu saalil
line toews tavMilik, et korraldada neid raa
Mälja
naerda, et ettekirjutatud kõnet ilusti
matukogusid, mis juba nii öelda omal jal
pähe
ei
suutnud õppida.
gel käimas. KäesvleM seadirseelnõn tooks
riigile iga aasta umbes 2 miljoni kulusid
Toimetuse töö lõpul kestis koosolek
edasi.
juure, esimesel aastal koguni 7 miljoni.

Mõne kuu eest asutati Barcelonas suur
töösturite algatusel isesugused Mõittussalgad
terroristt-iste wäljaastumiste korraldamiseks
sündikalistide Mastu. Need möittltssalgad
„som attens" on diktaatori Primo de
Riõera eeskujuks wõtnud samalaadiliste
sõjasalkade kokkuseadmiseks kõigis teistes
Hispaania osades. Hispaani kuningas Al
fons on juba diktaatori nõudmisel dekree
dile allakirjutanud, mille järele sarnastesse
salkadesse Mõüvad kuuluda kõik isikud, kes
23 aastat Manad ja kelledel kindel elukoht
ning amet olemas. Kõik sarnased salgad
on Marustatud sõjariistadega, kuid need sõ
jariistad peawad salga liigete omab olema.
Üksikute salkade eesotsas seisalvad kindralid.
Kõik „som attens'ide" liittned pannakse sõ
jaseisickorra iväljakuulutanttse korral tööle,
nagu kõik reguläär-lvägedes teeniwad sõdu-'
ridki. Kuid ka MlttsusMõimudele on õigus
jäetud nende mõitlussalkade poole pöömta
ning nende kaasabi tarwitada ilma sõjasei
snkorra wäljakuullttamiseta.
Kataloonias, kus esimesed sgrnased
Mõittussalgad „som attens" (olgem lvalwel)
asutati, kuulutvad nende alla Peaasjalikult
keskklassi liikmed, kuna Mõitlussalkade juh
tideks suuremalt jaolt on kõrgema aristokraa
tia esitajad. Seal on need mõittussalgad
kuulsaks saanud oina karmuse läbi mustaste

Wene rahakursi langus.

Asunikkudele ehitusaastatel rendi ärajät

Hispaania diktaatori
kokkuhoidtns.
Hispaania ..direktoorium" on juba hak
kanud riigi wiäljaminekuid kärpima. Uue
reformi sisu seisab selles, et riigi eelarwest
on maha tõmmatud kõik kulud, mis olid
ettenähtud parlamendi ja kõrgemate adun
nisiraHiw asutuste ülevalpidamiseks ja
nende väljaminekute katteks. Ainult sõja
ministeeriumis on kõik endiseks jäänud.
Mitte ükski wiiestsajast kindralist, kes mit
mesuguseid ametikohuseid sõjaministeeriu
mis täidawad, ei ole selle kulude kärpimise
all kannatanud.
Marokkost.
Ameerika lehe „Chicago Tribune" tea
tel on Hispaania laeivastik, mille koossei
sus 6 ristlejat ja mitu miin ila ewa, neil päe
wil Marokko kaldaäärsete kõrgustikkude
pomnntamist alganud. See pommitamine
on suure sõjalväe korpuse maalesaatmise eel
mänguks. Ühtlasi kawatsetakse mässajatele
vissidele Pealetungima hakata ka Mellila
Mäerinnal. Hispacnna mägede suurus, kes
sellel Mäerinnak pealetungimist algawvd, on
ligi 100.000 mest.
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Tallinna sõnumid.
Kofe-Pirita filla ehitamine
otsustatud.
1922. a. pööras linna ival itsus Harju
Maakonnawckitsuse poole ettepanekuga Ko
ie-Pirita silla ehituse asjus. Kuna sel ajal
Maajkonnalwlitsirsel wha puudus oli, ei
saanud ta selle teostamisele asuda.
Nüüd, kus n:acrkonna)oa>litsrrfel mõnesu
gused ülejäägid olemas, otsustas ta KosePiri-ta silla ehitamisele asuda, järetpärides
linnawalrtsuselt, des sellest ka huwitatud,
kuisuurel määwl ta selle ehitamisest osa
wAita kawntseb.

Sild - Lawatsetakse ehitada raudbetoonist
joi läheb maksma 5 miljoni marka. Linna
wailitsus otsustas nõuda ehituse eelarwe ja
ning küsib rahaasjanduse osakonItalt, kui suurel nvääval linn saab osa wõita
silla ehitamisest»

Ehtiuspeawalitsus nõuab
linnawätitsuselt ehitussea
duse täpset täitmist.
J Kuna ette tuleb, et omawnlitsuste poolt
Makswat ehitusseadust täpselt ei täideta,
iseäranis seltskondliste hoonete projektide
kinnÜamisel wõi teostamisel, palub ehiins
poÄMitsus liunmvalitsust järgmisi jlthtnöö
risid teadmiseks ja täitmiseks wvtta.
Maju linnapiirides wõib ehitada ainult
omawalitsuse poolt kinnitatud wõi heaks
kiidetud prlnekiide järele, missugused pea-wad allakirjutatud olema ehitusõiguslise
isiku.poolt. Ehituste asendamisel tuleb
linna kinnitatud Planeerimiskawa silnurs
pidada.

Seltskondliste hoonete projektid (teaat
rid, koolid jne.) tnlewad vmawalitsuste
kaudu oma seisukoha awaldnmisega ehitus
peawalitsufele kinnituseks saata. Ehitustel)-,
niliselt tuleb majade ehitamisel eraldi rõh
ku panna wastvwate seaduste ja kohalikku
de ehitusmääruste peale (wundamendi sü
gawus, korterite isoleerimine jne.). Pro
sektide kohta käiwad' nõuded esitati üksik
asjalikult.
Linnawallsus andis need juhtnöörid
ehitusosakonnale täitmiseks. Linna rahwaköök antakse
k. s. „Jdee" kasutada.
Majanduskomisjoni ettepanekul awaldas
ImnaMalitsus põhimõttelikku nõusolekut
linna rahwaköögi kasutamist anda karskuse
selts „Jdee" kätte. Selts ntaksab renti
56.666 marka ja wõtab oma peale ruumide
sisemise remondi. Rõhku pannakse toitude
odawuse ja headuse peale.
Raekoja otsas olewad kioskid seatakse korda.
Raekoja otsas olewad kioskid on otsus
tatud anda ajalehtede müügi alla. Kuua
nad praegusel kujul selleks ei kõlba, otsus
tas ehituskomisjon neid lasta remonteerida,
milleks määrati krediiti 24.466 marka. Lin
nawalitsus nõuab ehitusosakonnalt plaani.
Tallinnas 1. okt. 128.670
elanikku.
Elanikkude arw septembrikuus 3834
inimese worra kaswannd.
Linna aadressloua poolt kogutud cindme
te järele oli 1. sept. s. a. Tallinnas 124.836
elanikku; nendest 66.757 meesterahwast ja
64.679 naisterühmast. Esimesel oktoobril
oli Tallinnas 128.676 elanikku; nendest
61.936 meesterahwast ja 66.685 naistevahMast.' Üldiselt on märgata et naisterah
maste arw märksa suurema Protsendi wõr
ra kaswab, kui meesterahmaste arw.
Nii on septembrikuu jooksul Tallinnas
meesterahwaste juurdekasw 1.228 inimest,
kuna naisterahwaste jimrdekasw 2.666
peal Peatab.
Wiimasel ajal on linna elanikkude arw
järjekindlalt kaswanud. Sarnane nähtus
oleneb sellest, et koolitöö alguseks suuremal
arwul kooliõpilasi linna koondus.
Wanaduse järele jaguneb elanikkude arw
järgmiselt: kuni 14 a. wanaduseni 23.518;
14—21 aastani 23.246; 21—96 aastani
81.911 elanikku ja üle 96 aasta wanaduse
.1 elanik.

Kooliealiste elanikkude arw on kuu
jooksul umbes 1666 wõrra tõusnud.
Rahwuse järele jagnnewad elanikud järg
miselt: eestlasi 167.846, wenelasi
5294, sakslasi 16.373, juute 2366,
lätlasi 1826, poolakaid 355, tatarlasi
85, rootslasi 131, soomlasi - 94,
inglasi 54, prantslasi 36, daanlasi
24, itaallasi 21, ameeriklasi 25, hei
weetslasi 28, hollandlasi 9, norralast
2 ja teistest rahwustest 167.
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Korterikriisi lahenduseks 3 aasta jooksul maja 456.566.660 marka.
Tiisiknse filmide „Walge
katk" ja laste
Mäletamast! tehti hiljuti linnawalit nii et linna oma kanda tuleks kuni 60 milj.
suse poolt linna korteri osakonnale ülesan marka, missugune summa wõiks aga ° suu
hulgas"
naidaiakse Tallinnas weel korra kinoteaater deks esineda täielikuma kamaga korteri reneda, kui eraettemõtjad wähemal määral
«Grand-MarinaS" laupäeival, 0. okt. s. a. kella kriisi lahendamiseks Tallinnas. Nüüd on ehitusi püstitawad.
3—6 p, l.> kooliõpilastele ja pühapäelval kella korteri osakonna poolt tähendatud küsimuse
Majade tüübid peaks olema kapitaal»
11—1 Päewal erapubliwmile. Mõlemad eten kohta linnawalitsusele wastam kawa ette
ehitused, 1-toalised köögiga puust, ja 2
dused on maksuw. Peale nende etenduste saa
pandud, kahes wariandis: korterikriisi la —3-toalised köögiga kiwiehitused. Oleks
detakse filmid teistesse linnadesse.
hendamine 3 aasta ja 5 aasta jooksul. Esi soomitaw, et majad ehitataks kahekordsed
mesel korral tuleks linnal iga aasta ehitada ja wõimaliknlt suurema armu korteritega,
«Walgelillepacwa" Puhul
uut elukorterit ja teisel korral 300 mille tõttu korterite üksikhind wäheneks.
laotati Tallinnas laiali 20.000 lendlehte, mis 500
korterit.
tiisikuse wasw wõitlemise seltsi poolt tiisikuse
Linnateenijad ja ametnikud wajawad
wasw wõitlemise otstarbeks trükkida oli lastud.Silmaspidades korterikriisi terawat ise Praegu: 1-toalisi korterid köögiga 24,
ühtekokku trükti 60.000 lendlehte. ülejäänud loomu, tuleks korterikriisi lahendada esime 2-toalisi 91, 3-toalisi 55, 4-toalisi
osa saadetakse üle riigi laiali.
se wariandi, s. o. 3 aasta jooksul. Selle
5, 5-toalisi 4 ja 6-toalisi (kõik köögi
järele tuleks ehitada 1924. a. jooksul: 5 ga) —l, kokku 180 korterit. Kuna käes
Dr. Liin! raamatuke „Tiifiklts'barakki, mille ehituse kogusumma teeks olcwal aastal linnateenijatele 36 elukorte
nüs tiisikuse wasw wõitlemise seltsi kirjaswsel wälja 8.500.000 mk., 200 uut l-toalist ja rit ehitusel on, puudub meel 144 kõrte
ilmunud, on tänasest peale kõikides Tallinna köögiga elukorterit, ehitusi: kogusumma —r rit, milleks maja 56 miljoni marka.
raamawkauplustes müügil. Hind 25 marka.- 45 miljoni mk., 220 kahetoalist köögiga
Üldse oleks maja esimese wariandi järc.
Raamat? saadetakse ka kõikidesse teistesse lin
korterit, ehituse -kogusumma 77 miljoni le ühes linuateenijate elukorteritega tule
uadesse müügile.
marka, kokku 130.500.000 mk. Määrtuses; ma! aastal 186.500.000 marka, millega
1925. a. tuleks ehitada: 200 ühetoalist kor püstitataks 644 elukorterit, neist 500 era
Politsei jaoskond ilma ulualuseta.
terit köögiga, ehituse kogusumma 45
Linna 4. politsei jaoskond on praegusest kor milj. mk., 200 kahetoalist korterit köögiga, isikutele ja 144 linnateenijatele. Et järg
terist wäljatõstinisele mõistetud ja pöördus kor ehit. kogusumma 70 milj. mk., 100 kol uewateks aastateks tarwilikku ehitusfondi
teritamiseks linnawalitsuse poole. Linnalvalit metoalist korterit köögiga, ehit. kogusumma soetada, tuleks luba nõutada uute maksude
sisseseadmiseks.
sus leiab, et ta wõiks ajutist ulualust anda kas
45 milj. mk.; samasugusel arwul tuleks
öömajas Tatari uul. ehk Petschi töömajas; aju
Peale selle tuleks ellukutsuda hüpoteek»
tiselt sellepärast, et edaspidi kawaisusel on neid ehitada maju ka 1926. aastal, kokku kahe
ruume muuks otstarbeks kasutada.- .
pank,, kelle hooleks jääks uute majade püs
aasta.jooksul 320 milj. mk. määrtuses.
Põhimõttelikult ei soowita korteri ko titamiseks ja Manade remonteerimiseks pi
AadresSlaua ümberpaigutamiseks
misjon barakkide ehitust, kuid et praegusel kaajalise laenu andmine.
Ehituslaenu otstarbekohaseks ärakasu
Wene uul. nr. 23 raekoja platsile nr.9 palub ajal wäc;a rohkelt leidub inimesi, kes kohtu
korterioscckond linnawalitsuse korraldust. Wene poolt korteritest wälja tõstetud, tuleb neid tamiseks tuleks selle andmist piirata. Kuni
uul. majas wõetakse ette ümberehitus varemate ikkagi püstitada, mille tõttu kamas ette 70 protsenti ehituslaenust peaks antama
ruumide saawutamiseks.
nähtud 5 baraki püstitamine eelolewal ainult 15 ruutsülla suuruse põrandapin
aastal. Loomuliku olukorra saawutami naga korterite ehitamiseks, kuna ülejäänud
Kalakmtplejaie palive,
seks on maja linna arwel ehitada 3 aasta osa erakapitaali hooleks jääks.
jooksul
kuni 800 uut korterit, kuna erakapi . Uued majad, mis I. oktoobriks k. a.
neil lubada kaubelda Uuel turul kauplemi
taali
arwele
langeks 300 uue korteri ehi katuse alla wiidud, tuleks 5 aastaks wal
seks antud lubade järele ka Kalaranna tu
tamine,
kuid
silmaspidades" käesolewal missaamise päewast arwates, kogukondlis
rai, on linnawalitsuse poolt tähelpanemvta
aastal mõrdlemisi elawat ehitust, wõib ar- test ja riiklistest maksudest wabastada.
jäänud.
Mata, et erakapitaali arwele weel rohkem
Linnawalitsus otsustas tähendatud kor
Õli- ja warnitsawavriku „Eztraktori" ümber-, tuleb panna. Loodetawasti saab linn terikriisi lahenduse kawa arutusele wõtta
ehituseks
1924. aastal riiklist laenu 70 miljoni mk., lisa-eelarwe arutuse puhul.
Telliskiwi uul.- nr.- 9, on linnawalitsuse poolt

luba antud»

Külma einelaua ülewiimisekS

h s.- «Waltvajale" Piritalt Harjumäele seltsi
loterii ja pidu ajaks 7, okt.- on linnatvalitsuse

ZelkskoMske grganlfalfloou!ds esiWale ta WSasaõMfop
Wns koosolek Narmas

poolt luba antud.

Juukselöikamise Sri

awamiseks on luba saanud A.- Mälk Niine uul.-

nr. 2-a.

TsirkltS „Kontinenial" lõpetav tegewufe.

Rootsi tsirkus „Kontinental", mis Tallinnas

juba kewadest saadik tegutseb, lõpetab esmas

päewal, 8. oktoobril oma tegewuse» Kuulda
wasti on dir. Adolfi Riias juba tsirkusega uut

tegewust alustanud.
Kohapeal töötamas tsirkuses domineerib pea

asjalikult maadlus, mis kaunis rohkelt publiku
mi ligi meelitab, nii et etenduse ajal pea kõik
platsid harilikult läbimüüdud on. Smnal ajal

kannatawad pealinna teaatrid etendusel käijate
puuduse all.

üldiselt lvõib tähendada, tsirkuse ettekan
ded peale maadluste, wiimasel ajal wäga nõr
gad on.-

Ajalooline film „RckordiS".
Kohalikus 0.-ü. «Estoonia" filmi kinos
«Rekordis" läheb lähemal ajal Saksmnaal la
wastawd ajalooline silm „Raudnäokattega

mees"» Pilt on lawastawd Aleksander Dumas'e

samanimelise romaani järele ja tvalgnstab
Prantsusmaad Ludwig 14. walitsemise ajajär
gul.- Tehnilisest, kui ka sisulisest küljest wõib
pilti hästi kordaläinuks lugeda.

Tallinna wabatalitl. tule
tõrje seltsi korjandus.
Tallinna tvabatähtliku tuletõrjujate seltsi
poolt 16. ja 10. septembril s. a. toimepmidud
korjandusest tuli sisse 310.616 m. 60 pn. ja
nimelt, lehtedega 603.890 m. 50 pn. ja kar
pidega 200,925 marka.
Südamlikku tänu ütleb selts kõikidele anne
tajatele, kes nii soojalt annetamisega on selt
sile wasw tulnud.
Selts on wümascl ajal hakanud muretsema
suuremal arwul tuletõrje abinõusid. Möödu
nud aastal ostis selts 2 käsipritsi asemele 40-

hobusejõulise autopritsi, mis 1.200.000 m. maks

ma läks. Selleks otstarbeks 1921.- a. toime
pandud korjandus tõi sisse 761.200 marka,
200.000 m. sai selts tvalitsuselt, puudutva osa

kattis selts oina sissetulekutest ja nimelt tule

tõrjujate tvahikordade eest saadud summadest.-

Südamlikkü tänu ütleb selts ka korjajatele,

kes oma kallist aega selleks ohtverdanud, iseära

nis tänu Lutheri wabriku tuletõrjujate kõman
dole, Th. Clahhills ja Poeg tuletõrjujate kom.peamehele hra Spohr'ile, linna tuletõrjujate
konmndole ja Volta ja tselluloose wabriknte tu
letõrjujate komandodele.-

T. W. T. seltö.

oli läinud pühapäewal linna raekotta kokku siin tegu lihtsalt oma isiku ettetoppimi
kutsutud. Koosolekut juhatas linnapea Her sega ja uue manööwriga „Wõitleja" sissetu
mann. Päewakorras oli rahwaülikooli ja lekute suurendamiseks.
tööliste kaheaastaliste täienduskursuste kü
Mõnelt poolt soowitati hukka mõista
simus.
härra Lnuri teguwiisi ja seda protokolleeri
NarMas töötab rahwaülikool juba kolm da.
aastat. Kuid nüüd oli karskusselts „Wõit
Lõpuks otsustati rahwaülikooli mitte
leja" pööranud haridusministeeriumi poo üksiku organisatsiooni, praegusel korral
le palwega, määrata „Wõitleja" poolt or „Wõitleja" korraldusse anda. Wõeti was
ganiseeritawale rahwaülikoolile toetusraha. tu ka põhimõte, et Narmas oleks ainult üks
Muu seas toonitati, et seni on Narmas rah rahwaülikool.
waülikooli ülemal pidada katsutud, kuid te
„Wõitleja" esitaja lasi aga aimata, et
gelaste „saamatuse ja oskamätnse tõttu" on sealpool ikkagi oma ülikooli mõttest ei loo
need katsed ebaõnnestunud.
buta. Kuid sarnasel juhtumisel tuleb neil
Selle palwekirja saatis haridusministee sellega rehkendada arwatawasti jäädakse
rium NarMa koolimalitsusele seisukoha mõt tehtud otsuse juure: Narmas olgu üks rah
miseks resolutsiooniga, kus nende põhjuste waülikool et koolimalitsus uut asutust
järele päriti, miks Narmas käib rahwaüli abiraha suhtes toetada ei saa.
kool käest kätte. Kord on ta kooliõpetajate
Kuid härra Luuri poolt üles tõstetud,
seltsi, kord rahwaülikooli seltsi ja nüüd lõ küsimusel oli ka oma hea külg. Leiti, et
puks „Wõitleja" käes. Koolivalitsust palu rahwaülikool praegusel kujul ikkagi elust
takse konkreetse ettepanekuga esineda: kelle kaugel seisab, et seal ei käi mitte rahwas.
abiraha saamist ta toetab.
Kuidas kooli rahwale lähendada, kuidas
Koosolekul tekkisid ägedad waielused. teda laiemale alusele rajada, selleks waliti
Paljudele paistis imelikuna „Wõitleja" esi komisjon, kus ei puudunud ka tööliste or
mehe härra Luuri tegewus, kes siis, kui ju ganisatsioonide esitajad, kes töötaks wälja
ba rahwaülikool tegutseb; uut kamatseb luua uue rahwaülikooli tegewuskawa ja selle esi
ja sellega jõude killustada. Pealegi esitas taks kokkukutsutawale uuele seltskondliste
ta ministeeriumile andmed, nagu polekski organisatsioonide esitajate koosolekule, kust
Narwas enam rahwaülikooli. Weel enam, see lõpulikule kinnitamisele läheb linna ha
ta nimetab endiseid tegelasi „saamatuiks", ridusnõukogule.
kuid loeb oma tegelaste hulgas üles peale
Samale komisjonile tehti ka ülesandeks
enese kõik need, kes praeguses rahwaüli
koolis tegewad. Ka selgus, et ühegi lektori töötada wälja kaMa tööliste täien
käest, keda ta esitas ministeeriumile, ei küsi d u s k u r s u s t e jaoks.
nud härra Lunr nõusolekut. Lektorid «mal
Täienduskursuste küsimus on juba ma»
dasid isegi pahameelt sarnase omawoli koh na. Ministeeriumi poolt on isegi wastam
ta.
krediit määratud, kuid seni pole kohapeal
Kõrwaltwaatajale paistab, nagu oleks asutamisega hakkama saadud. N.
MM Oks.
E. rahwawiiside kirjastamisele
tahab E. kirjanduse selts lähemal ajal asu
da, milleks tal tuleb ka ühtlasi kapitaali
suurendamiseks teid leida, sest praegu on
see kapitaal ainult 31.715 marka suur,
missuguse summaga on wõimata midagi
peale hakata.
Siin kohal tuleks laulu- ja mängu
seltsidele südame peale pamta, et nad kat
suksid seda ilusat katvaisust igat pidi toeta
tada ning oma pidude osa
kirjastamisele määrake :t—:

Kes wõidab 500*ÖÖÖ marka?
C. R. muust,uni loterii aeg ligineb, 10.
now. on loosimine, kuid looside müümise aeg
lõpeb juba warem üksikutes müügikohtades.Muidugi rutatakse tähtede lunastamisega, sest
juba huwiwse pärast, maksab seda wäikest kulu

kanda, (ainult 60 m. loositäht).
Kewadel Tallinna nmuseumi loosimisel wõi
tis 600.000 m. äriteenija Paidest, eelmisel aas
tal Tartu muuseunn loosiunsel 100.000 m. Tal
linnast ..Päewalehe" äris teenitu neiu. Keda

teeb uüüdue loosimine õnnelikuks?

Iga ühel on wõimalus wõita, kes lunastab
kõige ligeuml ajal muuseumi loositäht
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tillikirle wastutusele wõtta on 'otsustatud
Uulust 2 teekohuslast ja Sangast 5. Üht
lasi on ka wallawalitsustele kohuseks teh
Jngliste K-kl. algkoolimaja õnnistamine. tud tegemata jäänud teetükid tähendatud
Pühapäewal, 30. septembril, kell 6 p. l. isikute kulul äraparandada lasta.
—o—
oli Jngliste 6-kl. algkooli maja õnnistann
Kursustele komandeeritud.
ne, mille puhul ka kohalik laulu-mänguselts
kahe waimuliku lauluga esines. Maja on
Maakonnawalitslls on otsustanud maa
end. Jngliste' mõisa härrastemaja, kus konnaarsti Dr. H. Uustalu maakonna- ja
ühtlasi ka parun R. Stühl elab, kes feuini linnaarstide kursustele komandeerida, mis
kooli sissetoomise wastu ägedasti tvõitles. Tartus 1. oktoobrist kuni 9. detsembrini
Kuid wallanõukogu energilisel pealekäimisel ärapeetakse. Maakonnaarsti kohltsetäitmi
on ometi nii kaugele jõutud, et kool 1 okt. ne on pandud Pärnu jaoskonna arsti Dr.
õpetööd 5 klassiga alata wõis. —Venic—
Tanilase peale. —o—
Harjumaalt.

Koolides õpetöõ alganud.
Kaius algas õpetöö 1. oktoobril; õpe
jõudusid on 4. nendest 1 meeste- ja 3 nais.terahwast. Õpilased on wõrreldes läinud
aastaga,- korralikult kooli tulnud.
—Benic-Õnnad ei malmi.
Aeg on käes, mil õunad, eriti warase
mad ja keskmised sordid, peaks walmis ole
ma, kuid tänawu ei ole weel kuskil walmis
õunu, kõik on rohelised. Ka sugugi pars«
mas seisukorras ei ole teised puuwiljad.
—Venic—^
PöstikorralönS JngliStes.
Lelle postkontoriga Mchetab Jngliste
wallamaja nädalas 3 korda posti; igal teisi
päewal, neljapäelval ja laupäeiväl. Posti
wedajaks on walla kojamees. Et Jngliste
wald imiga pikk, kus juures Wõi mata on
ühest keskkohast posti kätte saada, on ka
küla postiolud Paluküla ela
nikud saatvad oma posti Warneri kauplu
sest, Kädwa Post wiiakse jälle koolimajasse,
kust seda kooliõpilased edasi wiiwad. Hoo
pis täbaram lugu on ©onni külaga, sest
siia nurka posti ei tooda. Laukula on ai
nuke, kes oma Posti wallamajast kätte saab.
Inglise asunduse post saadakse Hagudi
agentuurist. Üldse on siinse mitmekesise
postikorraldnse juures ajalehtede lugejate
arw haruldaselt wäike. —ZLenic— '
Pärnumaalt^
Kooliõpetaja lahkumine Andrust.
: Au dru<-Kab riste kauaaegne kooliõpetaja
K. Markin lahkus neil päewil oma seniselt
kohalt ning läks Sauga-Ridalepa algkooli
juhatajaks. Audrnlased tundsid hra Mar
kini kui tublit ja ausameelset töömeest.
pb.

Wõetakse kohtulikule waStukusele.

Pärnu kihelkonna teederewidendi sügi
fese klassiteede rewideerimise aruande põh
jal teekohusituste mittetäitmise Pärast koh.
Ahe luniugMa Mdvsiest.
Serbia kuninga Aleksandri
ja Draga Mashini armukurbBNÄNg>

Palutakse wastutusclc wõtta.
Mõisaküla jaoskonna rahukohtunik toa
tab maakonnawalitsusele, et Talli wallaMlitsuS kohtu stutsekirjade
wäga korratult täidab, mispärast sagedased
asjade Poolelijätmised ette tulewaö ja as
jaosalised ja tunnistajad asun sõitusid kau
ge maa peale peawad tegema. Sellest tea
tades, palutakse Talli wallawalilsuse amet
nikke distsiplinaar korras wastutusele wõtta.
—o—

tartumaalt.

oo»»»»»»»»»»»»»»»»»

Traktoritel poolelioid Maksal.
Traktoritega lähemalt tutwunedes, on
paljud põllinnehed kas ühisuste kaudu wõi
üksikult enestele traktorid muretsenud. Ha
rilikult wõib pea igas wallas juba üksikuid'
traktorid kündmas näha, mis on küll ainult
nagu eelwagnde. ajajateks. Mäksa põllu
piehed on aga õige agarad traktori tarwrtu
sete lootmisega. Senini on nad kaks trak
tori ostnud ühisuse peale ja üks on ühe isiku
päralt. Kunldawasti kawatselvat weel Paar
põllumeest lähemal ajal enestele traktorid
muretseda.

ei maksa Piima eest raha
Mälja.
Mäksa wallas on juba inõni aeg tööta
mid kellegi eraettevõtja R. poolt piima
tööstus, kuhu alguses Põllumehed agaralt
piima kokku wiisid. R. lubas igale piima
toojale iga kuu lõpul raha wälja maksta ja
õiglaselt raslva % % kindlaks teha. Hil
jem aga hakkas ta tvabaudama, et warsti
yvaksab mha, mida ka põllumehed uskusid.
Nüüd on aga asi juba nii kaugele läinud,
et mitu kuud on põllumehed piima wiinud,
kuid ei ole sugugi weel raha piima eest saa
nud. Et selle tõttu paljud põllumehed ra
halisesse kitsikusesse on langenud, on otsus
tanud nad asja kohtusse anda ja on loobu
nud piima wiimisest piimatalitusesse.
keS oli ühe Wene polguülcma tütar, metropoliidi
poolt lahutada ja nõudis enese juure tagasi troo
nipärija, keda kuninganna oli Saksamaale kaasa

wõtnud. Kuninganna sõitis peale selle ka ise
Helgradi tagasi ja kui ta walitsuse nõudmise
peale Serbia riiai Piiridest ei lahkunud, tahtis
WalitsuS teda waljasaata. RahwaS oli aga ku

I.
Serblaste püüded türklaste wõimu alt waba

ninganna poolt, mispärast tõsised rahutused tek
kisid, mis sellega lõppesid, et kuninganna keskööl
salaja walitsuse Poolt üle piiri toimetati.
Õnnetu wälispoliitika,' kuritahtline sisepoliiji

tieda, omandasid reaalse kuju 19. aastasaja algul.
Serbia seakarjused, keS harjunud olid waba eluga
põliStes metsades, keS pealegi metsade elanikku

Pidl oma Poja Aleksandri kasuks troonist loobuma.

SiSsejühatuseks.

dena alati sõjariistus olid ja haidukid, liht rõöw

ka ja lomurikas perekondline elu see kõik oli
põhjuseks, miks kuningas Milan 1889. aastal
Ka Aleksandri walitsemise aeg kubises koja

lid, olid need, keS sealaupmehe Kara-Georgi («Ka
ra" tähendab musi) juhatusel siis Wene wõimude
õhutusel wõiklüsse aStufid Türgi wõimu mllrdmi

tülidest, kui ta 1993. aaStal mõrtsukatöö ohwriks

seks.

koja ajalugu rikkam kui ükski teine, anname siin

Kara-Georgi Pidi aga põgenema ja wabaStus
wõitlus jätkus seakaupleja Milosh Obrenowitshi

juhatusel,. kuid teistsuguste abinõudega. Älandlik

langes.

Intriigide ahelikust, millest Serbia kuninga

ühe lüli edasi, mis Serbia endise peaministri
Äukasin Petrowitshi poolt wäga kujukalt kirjel
datud ja mis wäljamaa ajakiljnuduses wiimaStel

kusega türklaste wastu suutis ta omale sultani päewadel, fuS see awaldatud, suurt huwi ning
juureS poolehoidu wõita, keS teda 1829. gastal tähelepanu on äratanud.
serblaste würstikS nimetas ja hiljem (1839. a.)
tema'wõimu pärandatawaks muutls.
Kui Milan 1889. a. troonilt ära astus, asus
Kaks «esimest rahwuskangelast olid aga oma
wahel tülis. Woimul olles laskis Milosh Kara- Aleksander noore poisikesena Serbia troonile.
Georgi surmata ning siit algab äge waen kahe su Kuni 1893. a. walitses ta hooldajate abil; kui A.
gukonna, nõnda nimetatud Kara-Georcsiewitshide
ja Obrenowitshide wahel, mis terwest Serbia aja
loost punase joonena läbi läheb ja meie päewini

täisealiseks sai, wõttis ta walitsuse ohjad enese

on kestnud.

kätte. Septembris 1999. a. astus ta abiellu iu
sener Mashini lese Dragaga, andeka, kuid intri
geeriwa naisega, kes waremalt oli olnud Alek

Peale selle,. kui kõiksuguste telgitaguste man
gude ja riigipöörete järele mõlemate sugukondade

sandri ema õueneitsiks ja selle mõju alla sattus

nüüd nõrk jn jõuetll A.

saab 1863. aaStal Serbia kuningaks Obrenowitshi
sugukonna liige Milan.

wenelased, kellele kuninga isa Milan oli kõige

liikmed waheldaMisi Serbia troonil olid olnud,

See oli Serbia ajaloos üks õnnetumatest wa

litsemist ajajärkudest.

Serbia poolt Türgile kuulutatud sõda IõppeS

Nende abiellu astumisel etendasid suurt osa

wihatum isik Serbias Berliini kongressist (1878)
saadik, eriti aga Peale Austria-Ungari-Serbia sa
lajast sõjalepingut (1832). Mitmesuguste abinõu
dega, wahel isegi elukallalekippumisega püüdsid

wenelased Milani Serbiast ja oma Pojast Alek
eemal hoida. Kõige wiimane abinõu
päästis Serbia häwinemiscst. Edasi selgus, et sandrist
riigi kassast suured summad kuninga laekasse olid selleks oli neile abielu sobitamine Aleksandri ja
läinud. Ka sõda Bulgaariaga lõppes sellega, et Draga Mashini wahel, mida Milan ei wõinud
lüüasaamisega ja ainult Wene wahelesegamine

bulgaarlased Serbia piiridesse tungisid. See kõik
ärataS sügawat rahulolematust. Pahameelt suu

rendas weel kuninga perekonna elu, mis terwe
Euroopa ajakirjanduses laineid' lõi: kuningas
laskis end 1683. aastal oma naisest Nataliast,

sallida. Kuid wenelased saawutasid oma otstarbe.
1993. a. langes Aleksander õnnetu armastuse
ohwriks, ohwitseride mässus Dragaga mõlemad
surma saades.

Põldtigu rukkioraseid häwitamas.
Tänawu on siin palju põldtigusid tekki
nud. Wiinlasel ajal on nad juba rukkiorase
häwitustööd algallud ühes kui teises kohas,
millele raske on Piiri panna, sest ööd on
praegu weel õige soojad. Suuremat kahju
on nad teinud Mäksa mõisas, kus juba wa
rakult häwitus algas ja senini kogusum
mas ligi kakskümmend wakamaad orast hä
witattld on. Suurem osa häwitatud põllllst
on Mäksa asunikkude päralt, kus Põld ligi
35'wakamaad silur on ja mille kõige häwi
nemist karta vn. Tigude siginemine on mi
suur, et wõimata oli ka lubja tarwitusele
wõtmisega Piiri panna nende edasiliikumi
sele. r
Rannu sooparanduse selts
kutsus 30. sept. koosoleku kokku, et aga ai
nult kolm liiget kokku tuli, jäi koosolek pi
damata. Seltsil on kawatsus Saqga 100
pea-kraatvi, mis ära ummistanud, untbes
10 tversta Pikkuselt lahti kaewata.
Warbcwere piimaühisuS
pidas 30. sept. koosolekut esimest kordä
omas uues majas. Liikmeid oli rohkesti
koos. Juhatuse tegewus kiideti heaks. Pii
ma ümbertöötamiseks otsustati wõtta 15 °/o
läbikäiwäst summast. Sellega loodetakse
kõik wäljaminekud katta ja osalt ka niklist
laenu tasuda.. Meieriks waliti G. Mäesepp.
Palamuselt. Eestseisusele tehti kohuseks
ühisuse majasse telefoni kollektiitv-keskjaanr
sisseseada, kust ka liikmed wõiksid telefoni
ühendust saada. E.
Telefoni keskjaam teise kohta.
Rannus kawatsetakse telefoni-keskjaama
walla maja juurest teistesse ruumidesse üle
wiia. Põhjust selleks on andnud wallama
jast korratu ühnduste andmine
Hästi ilusad Tuktiorased
on Uderna wallas. Kunldawasti olla igal
pool põldtigu ja traatuss suurt häwitustööd
teinud, küna siin nurgas oras nendest puu
tümata on. Et oras ilus, tuleb muidugi
hea wäetuse arwele panna, sest siinne põllu
mees ei jäta oma rukist kunagi ilma kunst
sõnnikuta. Tänawu tuli wäctisainest puu
dus, tuli tellida kaugemalt,/ Tallinnast.
Seemne puudusel jätsid mõned omal tali
nisu tegemata, tulewal kewadel suinisu ase
mele tehes. , Ed. W.
Palju partisid.
Wirtsjärwel on tänawu haruldaselt pal
ju partisid. Rannu põllumehed kaebawad,
et pardid öösel odra põldudel käiwot ja
järwe ääres need nwha tallawat.
Tee korratu.
Worbuse walla piiridest läbimineku aiva
lik külawahe-tee on praegu niiwõrd korra
tus olekus, et läbikäik takistatud on.
Sel puhul otsustas Tähtwere wallanõu
kogu maakonnaivalitsust paluda, et nimeta
tud tee Worbuse -wald wõimaljkult ruttu
korda seaks. t.
, 1. Eellood.
Kuningas Aleksander on oma elus sage
dasti ja tagajärjerikkalt wale osasid män*
ginud, kitid osa, mida ta etendas abiellu as
tumisel Draga Mashiniga, lööb üle kõik
tema meistertükid. Wenemaa sepitsustel
ja sobitusel oli ta salaja kihlatud Draga
Mashiniga juba 1899. a., kitid muidugi ei
teadnud sellest kihlusest keegi ja sellepärast
ei kohkunud Aleksander mitte tagasi aasta
hiljem oma ministritele mitmel korral üles
andeks teha Austria-Ungari keisrit Franz
Josepit paluda temale (Aleksandrile) kohast
mõrsjat walidal Kiti ministrite reisid Wie
ni ebaõnnestasid, saatis Aleksander oma isa
Milani kaudu, kui see Wienist läbi Pariisi
sõitis, oma käega kirjutatud kirja keiser
Franz Josepile, oma soowi uuesti korrates.
Ja kõik need pealekäimised, sündisid siis,
kiü keiser oli juba salaja kihlatud. Serbia
keisrikoja endise õueneitsi Draga Mashiniga.
„Ma ei ole kunagi oma walitseja „inajes
teediomadustest" waimustatud olnud", üt
leb end. Serbia peaminister oma males
tustes, „kuid sellegi pärast ei oleks julgeMld uskuda, et üks krooniwd pea wõib nii
madalale alatusesse langeda".
Kui 19. juulil 1903. peaminister Pet
rowitsh, kes üthlasi oli wälisministriks, tah
tis peale wälissaadikute wastuwõtmist wä
lisnlinisteeriumist lahkuda, tuli temale ukse
peal waStu siseminister Gentshitsh ja tä*
hendas temale kohkunult, et midagi kohuta
wat ja saatuslikku on lähenemas ja riiki
ahwardamas. Petrowitshi palwe peale tal
le öelda, mis siis lahti on, wastas sisemi
nister, et ta seda ei wõi mitte öelda, ta on
wande annud waikida ja tahab seda ka Pi«

MuMees Puudub hambaarst.
Mustwee alewis, kus ligi 3000 elanikku,
ei ole praegu ühtki hambaarsti. Sstwel ott
siin hambaarst Peerna, kuid ta sõitis snt
umbes kolme nädala eest ara. Hambaarst
leiaks Mustmees tingimata tööd.
-—as.

Looduse mälestusmärgid Rõngu tihel
konnas.
Rõngu kihelkond on juba tuntud oma
wanawara rohkuse poolest. Suured Ron
au lossiwaremed annawad waatajale tun
nistust endisest ajast. Inimese häwitawa
kirwe alt on pääsenud mõned toredad too
duse esitajad, nagu näiteks: hiigla waber
Rõngu Astuwere koolimaja aias, rmna
kõrguselt 342 sm. ümbert mõõta, seest oones.
Siis paju Rõngu wallas Wanakupja talu
maal. Ümbermõõt 319 sm.; kask sama talu
metsas 292 sm. ümbermõõta. Kuulus oma
tuhandeaastaste tammede poolest on Kirepi
„Tamme" talu. Peale nende asuwad suu
red tammed Udernas, Kuke talu õues ja hei
namaal.
Wõrumaalt.
Koolide ühendamine.
Wõru maakonnawalitsuse haridusosa»
kond otsustas Aleksandri walla Tilsi alg
kooli ühendada Tilsi warjupaiga algkooli
ga, sest et mõtet ei ole ligistikku (waewalt
1 kilomeeter wahet) kahte kooli paralleelselt
ülewal pidada. Maakonnawalitsuse poolt
on juba waremalt otsustatud Tilsi warju
paiga algkooli awalikuks algkooliks tunnis
tada. Kawatsetakse nii korraldada, et war
jupaiga algkool töötaks 2 klassi-komplekti
ga 4 õpeaastaga, kuna 5. ja 6. õpeaasta
Tilsi algkoolis hakkawad töötama. 5. õpe
aasta awatakse juba käesolewal õpeaastal.
Tilsi warjupaiga endises walitseja majas
on kooli mahutamiseks wastaw remont ju
ba tehtud, nii et koolil ei jää muud teha,
kui sisse kolida. Aleksandri wallanõukogu
poolt on haridusosakonna ettepanek eita
walt otsustatud, nii et maakonnawalitsuse!
tuli see küsimus maakonnanõukogule lõpuli
kult otsustada anda. Leska.
Narwa teated.
Narwa leht „Meie Elu" seiõma jäänud.
Teatawasti ilmus Narwas nädalaleht
„Meie Elu", mis hiljuti trükikoja omaniku
Seemani wäljaandel ja A. Grimpelr toi
metusel ilmuma hakkas. Nüüd läinud lau
päewal ei ilmunud leht enam. Kuuldawas
ti jääwat leht jäädawalt seisma.
Narwas suurem nahawabrik asumisel.
Nende päewade sees awatakse Joh. Hä
nilase Poolt Narwas suurem nahawabrik.
Wabrik hakkas töötama wäljamaa meistrite
juhatusel. R.

dada. Ka seda ei wõiwat.ta öelda, kellele
ja kus on ta oma wande annud. Peami
nister oli üllatatud ja ametiwenna saladus
line waikimine ärritas teda weel enam.
Kui siseminister siiski mõista andis, et ku
ningas ise ehk wõiks selle üle lähemalt jut
tu teha, ruttas Petrowitsh kohe kuninglikku
paleesse, et kuningaga kõnelda. Ettekään
peks leidis ta asjaolu, et ta ennelõunat oli
wastu wõtnud wälissaadikuid ja wõiks
niiüd selle puhul kuningale teadaandega esi
neda.

Kuningas wõttis ta wastu toa ukse
peal, kus harilikult ministrite nõukogu koos
olekuid peetakse. Ta näis olewat ärrita
tud, rahutu ja miski pärast kärsitu. Pea
ministrit ei wõtnud ta mitte pikemalt ju
tule, palus teine kord tulla, pööras selja
ja lahkus.
Kuninga juurest läks Petrowitsh uuesti
siseministri Gentshitshi juure, kes kuninga
ülespidamise üle oli wäga imestanud, kuid
waikis ometigi, asja tõsiseid põhjuseid war
jates. Siseministri juurest lahkudes, kohtas
Petrowitsh ühe parlamendi liikme, kes talle
imestusega teatas, et kuningas miskipärast
on kutsunud telegrammiga rahwasaadikud
Belgradi.
Peaminister oli nüüd sellega, et tema
selja taga sarnaseid tähtsaid asju aetakse,
weel kartlikumaks ja tõsisemaks muutunud.
«Midagi kohutawat, midagi hädaohtlikku
ön lähenemas", oli siseminister temale öel
nud. Ometigi wõis Petrowitsh kõigest sel
lest loost järeldada, et kuningas see allikas
oli, kust siseminister need kartused oli am
mutanud. Kui walitsuse juhile ei olnud
kuningas Petrowitshile - midagi . teatanud.

Laup.. 6. oktoobril ISS3«
Mlumajanduse pmwalltsuse lühemslest
töökawMWSkest.
Nagu Põllntõöministeeriumist kuuleme,
põllumajanduse peawalttsusel praegu
lõpule jõudmas kahe üldtähtsusega seaduse
eelnõu wäljatöötMnine, nimelt üleriikliste
põllumajandusltste näituste korraldamise ja
rngimõisate pidamise eelnõud. Mõlemad
esitatakse lähemail päewil wvbariigi' wfllit
sttsele.

Ühenditses näituste eelnõuga korraldab
mmisteeviikm praegu eeltöid näituse platsi,
leidmiseks ja kordaseadmiseks Tallinnas.
Praegu on käimas läbirääkimised Tallinna
linnawalttsusõga. Ariuatalwasti pannakse
näitus toime Tallinnas Lasnamäe äärel
kohal, kus ka korraldatakse kaubana
dus-töösttrs näittts. Wõimalik, et näituse
platsi kordaseadmisest ministeerium aktsia
seltsi „Näitusega" ühiselt osa wõtab. Näi
tuse toimepanemiseks wõetnkse põllutöömi
nisteerium i eelarwesse tarwilikud sttmmad.
Uue eelnõu järele Moodustatakse tule
wikus üleriikliste näituste toimepanemi
seks juhatus janõukogu. NõukogN
koosneks 23 lnkmest, kes Valitakse suuremate
põllumajandus - organisatsioonide esitajaist
ja kinnitata-kse Vabariigi tvalttsuse poolt
põllutööministeeriumi ettepanekul. Juha
tusse ivalttakse nõukogu poolt 3 esitajat, ke
da samuti amettsse kinnitab Vabariigi wa
litsus. See keskkorraldus kannaks nime
tust «Üleriikline põllumajanduslme näitus."
Üleriiklised, näitused korraldatakse 5-aas
taste esimene näitus 1925.
aastal.
Maaparanduse kursused.
15. nowembril s. a. aüvatakse Oluftwere
Mõisas 4-kuulised kurjused, maaparanduse
eeltööde tegemise jaoks jõudtrde ettewalmis
tmniseks, mis eriti tarwilikud ühenduses
maaparanduse laenuga. Praegu tundub'
sellel alal suurt põuda tehnilistest jõudu
dest. Kursustele on soowi äwaldannd tulla
üle 33 isiku, nende hulgas põllutöökooli lõ
petajad, mõned üliõpilased j. t. Wastu
wõrb wõtta ainult 17 . > >*' Eksport-wõi walmistamise kltrsused
algawad. põlluävömtnisteerttrmi korraldusel
13. oktoobril Palamuse ühispiimatalituses

Tertüislisetthcad Ja odawad paberossid,
mille tubak keemiliselt puhastatud ja selle tõttu

nende suitsetamine keele, kurgu, ega rinde
peale ei hakka, on ainult:
..LRULUPIDU", ..HHRMEN",
..FORTUNR" ia „MORITS".
Palutakse proowida.
0./ ü. TUBAK.
See asjaolu sundis teda järeldama, et ku
ningaS soowib walitsuse wahetust, olgugi et
mingisuguseid lahkuminekuid walitsusel se
uini kuningaga ei ole olnud. Kuid kui asi
siiski nii, oleks kuningas sellest kõige peatt
tema, kui walitsuse juhiga, pidanud kõnele
ma, nii arwaS Petrowitsh, ning tuli wii
maks otsusele, et siin nähtawasti siiski ku
uiuga perekonnaasjad on kaalu peal. ühen
duses sellega tuli ta mõttele, et asi puutub
siin kuninga abielluastumist Draga Mashi
niga, sest kõigile oli teada, et Draga Mashin
on Aleksandri armuke.
Petrowitsh otsustas ametist lahkuda.
Selleks leidus tal ka parajasti hea juhus.
Kuningas oli ta haawawalt wastu wõtnud,
näidata soowides, et ta riigijuhtimiseks on
-jõuetu. Kuningale lahkumispalwet esita
des, lootis ta niimoodi ruttu ja otsekohe
teada saada, mis tema selja taga sünnib.
Järgmisel hommikul andis Petrowitsh
oma lahkumispalwe ära ja lõuna ajal kell
y21 palus kuningas ta oma juure lõuna
söögile. Lõunasöögist, millest peale kunin
ga adjutandi osa wõttis ka pärastise sala
liidu juht Aleksandri ja Draga wastu,
ülemleitnant Cedo Markowitsh, walitses
peaaegu täielik waikus. Wahel wõttis küll
kuningas sõna, kuid üsna tähtsuseta asjade
kohta.

Poole tunni Pärast oli lõuna söödud ja
kuningas wiiS Petrowitsh! ühte wmksesse
tuppa. Silmapilgu waikisid mõlemad. Siis
Võttis kuningas sõna.
..Mul on midagi tähtsat _ teile teatada,
millest minu tttlewik ja elusaatus oleneb.
Enne kui ina aga teile midagi lahematt
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1915? a. Wene sõjawäes lipniku au
ttaad oli olnud? Dokument paistis kahtlasena
ja juurdlusel tuli awalikuks, et Pill ise oli

dokumendi walmiStamid?

4? okt. tuli asi Tartu-Wöru rahukogus ha
ülikooli õigusteaduskonna walitsuse teatel rutuselo. Kaebealune Pill tunnistab end puht
on „Jüri Wilmsi" nimeline sttpendium õigus südcnnliselt waledokumendi walmistamises süü
kuna samalaadilised' kursused' ka tänawu su- teaduskonna üliõpilasele 2500 m. kuus ja Tal di ja palus karistuse kergendust? Kohus otsus
Vel wime pandi põllumajanduMse keskitht linna, börsekomitee stipendium õigus-, wõi kau tas JõhanneS Pilli, 89 a? wana, kõigi eeSõi
üliõpilasele 2500 m. kuus guste ja iseäraliste õiguste-kaotamisega 3 kuuks
suse „Estooma" poolt Õisu mõisas. Pala bandusteaduskonna
ja saadawal?
tvangi mõista, —n.
unise kursustest osawõtjateks on üles an wabad
Kes neid stipendiume saada soowiwad, pea
nud 25 isikut. Wõstvalmistamise kursust wad soowiawälduse ühes tunnistusega oma wa
Politseile ftmštuftttf fantise
peab põllumajanduse peaValitsus wäga tar randuslise seisukorra kohta õigusteaduskonna
pärast 4 kuuks wangK
wilikuks, sest üks tähtsamatest pmrd-us-test kantseleisse kuni 15? okt. s. a. esitama.
kaon ikka see, et meie meiereid suuremalt osalt
24, dets. 1922, a. sai Rasina walla poi.
raiooinülem Bergmann teada, et Wiido Willa»
nõuetekohast Võid ei oska ehk ei taha Val
kow salaja wiina põletawat. ühes tunnistaja
mistada. Ei suuda ka kõige Parem
tega kohale ilmudes ja läbiotsimist toime pan
konttoll soowitawate tagajärgedega töötada,
WsslegmuS:
nes, leidis nimetatud pol.- raiooniülem ühe kas
kui scrgedastt pea igas tünnis wõi
ti, mis aga lukus oli. Willakow kasÜ ei awa
müügile saadetakse. Et aga wõiwalmista
nud. waid istus selle peale ja ählvardas igat
Ühistegekmsest Kastre - Wõnnus.
ühte lüüa, kes ligi tikub.
jatel senise kontrolli Vasw usaldus ei
4; okt. o> asi Tarw-Wõru rahukogu krim.puudu, tõendab endise konttolööri, pii
Majandusliselt wõib Kastte - Wõunu osak.
aruwsel. Kohus otsuStaS karistada Wiido
matalttuste esitaja, hra Kuke pea ühehääle Ivalda kaunis tugewaks pidada, mida ise Willakowi, 52 a. loana, Räpina walla liige,
line tagasiwalimrne. Edäsi on' selgutrud, loonntstatyad korralikud ja smtved taluhoo politseile wastuhakkamise pärast 4 kuuks wangi
kotta heitmisega, —ngi.
et piimatalit. ja põllutööministeeriumi esita ned. Ka waimli-ne arenemine ei ole wii
jad kontroll-komisjonis .wõid enam-wähem masel astmel. Suurem osa talupidajatest
Nimede muutmine.
ühtlaselt'on hinnanud. Teiseks, na'gtr hil on owal ajal lõpetanud' kohaliku kihelkonna
Riigikohw tsiwiil-osakonna otsusega 4. ok
jtttisest Inglise erilehest näha, on Inglis kooli. MajandilÄise. ja waimlise tugewu
maal isegi meie teise sordi wõid Vastvwast sega' sammub enamasti kaasas ka ühistun toobrist s.- a, on luvawd järgmistele isikutele
perekonna nime muuta:
Läti omast 6 shillingit naela pealt kallima de tugeMls. Wõnnulased wõiwad uhked' oma1?
Jakob Ludwigi p. Sat t i k ühes pere
na hinnatud. Nn peaksid kontrolli suhtes olla oma minvwiku peale ühistegewuse suh konnaga (uuS nimi Saat)?
rahulduma niihästi kaubaostjad kui ka kau tes, mitte sugugi aga olewiku peale. Wõn
2? Jaan Peetri p. Sandt ühes
nüläsed ehitasid korraliku piimawlituse ga (uus nimi Wai n o l a)?
ba müüjad.
3. Anna Jüri t. Kiiranen (uuS nimi
üles, seadsid kõige mvemad masinad' sisse
Sepp).- '!1".
juba Varakult enne ilmasõda ja astusid
4) Aleksander Jüri p. Wae n e ühes pere
ühisuse liikmeks.
konnaga (uus nimi Kaljusti).
Sarnane seisukord Valitses ka ühismüü
Maja wäicflate
5. Miili Jüri tütar Waene ühes perekon
naga (uus nimi Kaljusti)?
gi
ja
-ostu
alal.
Ehitati
eesktrjnlikud
äri
kui ostate muuseumi loošitähe 50 m. eest.
6. Kaarel Mardi p. Laaõner ühe pere
ruumid ja kaubeldi edukalt.
konnaga
(uus nimi Lainel)?
Nii nagu Palju Meie ühistegelist asutusi
7? Arthur-Aleksander Hergauk ühes pe
läks „hingusele" VastaVate juhttde puudu rekonnaga (uus nimi Lainelo).
3. Jaan Johan p. Mühlberg ühes
Vihmane ftttot maaparanduse töid takis sel, nn ka Wõnnüs. Weel rutemini oli
tamas.
kokkupandud Varandus laiali kantud ja perekonnaga (uus nimi Mäelo).
9. Jakob Jakobi p. Albrech t ühes pere
Mttmed ettewõtjad. kes kcrewa-Vad suu hooned müüdud, kui nad muretseti. Müük konnaga (uus nimi Aunwer)?
sündis
korratult,
ilma
kontrollita,
mille
12. Johannes Graudberg ühes perekon
remaid magistraal-kraawe, on põllutöömi
nisteeriumilt tähtaja edasilükkamist palu tõttu isegi kõiki Võlgasid ei suudetud ära naga (uus nimi Tugl a s) ?
11.- Maks-Erik Karli p, Ciner (uus nimi
nud. Wihmast suwe arlvesje wõttes on mi tasuda, mis ühisustel oli ja mitmel põllu Arwisto)
?
nisteerium ka mõnele soosvile wastu tulnud. mehel tuli tolkorral tuhat rubla wälja maks
12.- 3ohannes Graudberg ühes perekon
ta, kes olid weksiitele alla kirjutanud'. naga (uus nimi Oks aar),
Sarnane asjapltt on ühistegelvtrsele
13. Marie Augusti t, Unt (uus nimi
Riigimõisate rewideerimist jatkab
Wõnmts hoobi annud. Suures Kastte- Aus)?
14.- August-Hermann Wietfeld ühes pe
praegu põllumajanduse peaVa«litsuse juha Wõunu lvallas ei tööta praegir ühtegi ühis
taja abi Jcmhold,. Rewideerimise puhul sel tegelist asutust peale laenu-, ja hoiuühisuse rekonnaga (uus nimi Tammistu).
16. Julius August Sinep (uuS nimi
gitatakse küsimust,'"'kuidas' 'nigimõisate ka-r olgugi, et tarwidus smtr on nende järele.
Sirel);
-japidamist korraldada. Muu seas on ka Saadakse, küll aru ühistegeliste asutuste
16.- Jaan Stepam p. Petrow (uus nimi
watsus Torma riigimõisas eeskujulikku tähtsusest, kuid nagu miskisugune imewägi Laine).viimalehmade karja soetada. Torma riigi hoiab wõnttulast nendest eemale.
Tagajärjeta otsustati jätta järgmiste isi
kute palwed:
mõis on wõrdlemisi kõige parema majapi
1? Willem Mihkli p.- SuSsi (uus nimi
damisega ja tema läheduses leidub Puhast
Kallas).
maakarja tõugu lehmi.
2: Kustaw, Mai, Aleksander ja Johannes
Punane (uus nimi Tamm).
Lohus.
3. August Karufemaalo (uus nimi
Lammaste pidamise ja kalaasjanduse ala
Maalo)?
korraldamiseks
Valedokumentide tegija 8
4.- Johannes Martinson (uus nimi
algawad põllutööntinisteeriumis lähemal
Sommer).
kuuks ivangi.
ajal nõttjpidajmiseb.

Nime muutmise palwete tagajärjeta jätmise

24. mail 1921. a. ilmus Tartu maakonna põhjuseks on asjaolu, et kas on nad Eestis juba
rahwawäe ülema juure keegi Joh. Pill ja awal wäga laialt tarwiütsel ehk jälltz. puttduwad tõen
das soowi Eesti rahwawäkke astumiseks, üht dawad dokumendid, kuna mõned uued nimed
eist esitas ta ka dokumendi, mille põhjal temal

teatan, tahaksin teile öelda, et nta selle üle
wäga pahane olen, et te hommikul mulle oma
lahkumispalwe lasite äraanda. Meie wa
hekord ei ole mitte nii ametlik, et meil
kummalgi tarwitseks üksteisega läbikäimi
ses nii kindlasti igast kombest kinni pidada.
Meie. oleme manad sõbrad ega maksa selle
pärast iga wäikse asja pärast nii ttmdeliknd
olla. Olen teie senisest tegewusest täielt
kult rahuldatud. Olem ma teid nüüd sellega
rahustanud?
„Tänan majesteeti nende. heameeleawal
düste üle minu töö kohta. Lahkumispal
wet sundis mind sisse andma peaasjaMtlt
asjaolu," et majesteet on rahlvasaadikud
Belgradi kutsunud ilma et minule, kui wa
litsuse juhile sellest oleks teatanud."
„ Kust te seda teate?"
.Ma nägin ühe sarnase telegrammi ühe
rahwasaadiku käest."

„Olete te Gentshitshiga koos olnud?"
..Olen/'
„On ta teile midagi jutustanud?"
„Kahjuks mMe."
«Siis tahan ma teile kõik jutustada.
Kuid enne peate mulle wande wanduma, et
see, mis ma teile kõnelen, jääb kindlasti
ainult meie wahele."
Selle järele tõi kuningas plekile maali
tud jumalaemakuju ja ulatas ta Petto
witshile soowiga, mandugu tema selle kuju
juures, et ta waikib.
„Teie teate ntajesteet, et nta maalidest,
mis mitte ei ole kmtlsate kunstnikkude omad,
paliu lugu ei Pea. Mandel sarnase Pleki-

wõõrana kõlawad? e.

tüki juures ei oleks minu kohta mingisugust meelest. Usnu, et olete seda isegi tahete
pannud". .
siduwust."
«Teie olete mulle alati sovwitanud naist
„Siis Vanduge oma surnud' kalli Poja
wõtta," jatkas kuningas. Ma olen ot
JoVani mälestuse juures".
snstmmd seda nüüd teha. Suurtes Malit
„Ma olen selles suhtes filosoof. Ma ei sejate õukondades ei ole nta onteii enesele
usu mitte igawest elu. Tema surma järe parajat naist leidnud. Üks Printsess suu
le ustmma, et in.it poeg mulle on jäädawalt remast suguwõsast ci soowi mulle tulla. Ei
kadunud. Teda ei ole enam minule ega oleks ka tõesti ühele printsessile meelt
kogu maailmale. Ta on juba Mateeria, mööda elu ontal maal Vahetada eluga Ser
surnud keha, ei muud midagi. Ta elab weel bias. Printsesse wäiksetest õukondadest ei
mu niälestuses, mis mulle armas ja kallis, soowi ma aga mitte. Sellepärast olen ot
see ei wõi aga wandewanduiuisel mitte Põh sustanud üht serblast, oma whwa tütart
juseks olla."
kosida".
«Andke siis oma ausõna, et te Vaikite".
Ei olmld enam kahtlust, et kuningas oli
Ka sellest keeldus peaminister otsusta- otsustanud Dragat kosida. Pettowitsh ar
Ivalt. «Olen malmis Teile ausõna andma, wäs siiski ebatarga olewat, otsekohe ivälja
aga alles siis, kui ma kuulnud olen, mil paista lasta, et ta kntttnga mõtted on ära
les asi seisab. Kui teie teadaanne on sar lugenud. Sellepärast awaldas põhintõtte
nane, mis lubab waikimist iluta minu ame liktllt majesteedile heakskiitmist tema soowi
tikohustele häda sünnitamast, luban ma kohta, üht serblast endale naiseks wõtta,
Matkida."
kuid lisas juurde, et see serblane peaks
Kuningas tõusis püsti, kiristas hambaid olema hästi kaswatatnd ja rahwa juures
sii lahkus wihaselt toast. Natukese aja suures lugupidamises. Ka peaks ta wähe
pärast tuli ta uuesti tagasi. Lõpuks leppis mait 5 aastat noorem olema kui kuningas.
ta peaministri lubadusega, saladust mitte
..Ja, aga selles seisabki raskus", jatkas
edasi kanda, kui see salajaspidamist nõuab. kuningas, „et mul juba on naine, kes mulle
..Teie teate," algas siib kuningas, ..et ma kõige armsam maailmas ja kellega
ei ole maitsta saanud ei lapse- ega noorus end tunda õnnelikuna. Tema on senini ka
põlwe. Jgawene wihawaen manemate wa aidanud mu elukibedusi kanda?"
hel on minu olu kibedaks temnd. Isa
„Ja kes on see naine?"
ema wahel edasi-tagasi tõugatuna, olen md
„See on Proua. Draga Mashin, fadtv
oma elu senmi weetnud alatistes närwide nnd Panta Lunjeöica ttiwr".
põrutustes, mis nm terwise rikkunud. Sar
..Draga Mashin! Ei, majesteet! Seda
nane elu on kõik mu. tunded tuinmstanud.
ei
wõi, ei tohi olla!" (Järgneb).
Ma ei tunne kunagi iseäralist tungi ega
soowi millegi asja wastu, isegi soowi kunin
gas olla. Krooni olen ma senini kannud
ainult kohusetundest, ei rõõmust ega heast-
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sas ringi käia, ilma, et oleks mõnda mets
Wee hädaoht PõhWPärnu
lükksiMä. Mis puütUb Ruhri olkupatsioöni ta
looma ehk lindu näinud. Wähehaawal on
maal.
gajärgedesse, siis on see Rootsi tooresarcma
aga piirama hakatud rööwjahi pidamist, on
tväljaweole suürema tõuke annud ja Rootsi
isegi metsloomade kaitset Sel
Põhjapoolne osa Pärnumaast. asub
rauanmllsi tväljawedü, millest okkupatsioonini
2/z Ruhri läks, on suürema nõudmise tõttu suurte soode, rabade ja metsade Wahel. nii lepärast wõib nüüd juba, metsades liikudes,
'teistel turgüdel; owa endisel kõrgusel püsinud. et külad üksikute saartena nende keskel kuigi harwa, mõnda jänest ja isegi kitse
Rootsi lauawabrikud oti wiimasel ajal manner
Põllupidamisele teeb rabade näha. Ka lindude pere rohkeneb. Metsa
maa majanduslisa olükorra rikkumist tunda paistawad.
ja
soode
Bcsi
suurt takistust ja muudab "mit elu, nagu öeldakse, tõmbab hinge tagasi, ko
saanud, kuna fraitgisitrsi halwettemjne puUkauba
toäljaiveo peale hülwawalt on mõjunud. Rootsi mel pool ka olemasolewad karja- ja heina .fui)! Siinkohal aga tahan esile tuua wäär
masinatööstuse olukord on aasta jooksul para maad soodeks. Kiti saaks peakraawide, läbi nähtust, mis eelpool awaldatud lootuse pu
nenud, ja nimelt tvastawalt Saksamaa wõist siture wee maha lasta, muütuksid laiad la rustada tahaß, kui selle kõrwaldamisele
luse tagasiminekule ja sisemaa nõudmise suure
kõlbttliseks heina- ja põllumaaks. aegsasti ei asuta. Nimelt on selle paha teki
uemisele. Halwade ilniade tõttu on Rootsi põl gendikitd.
Metsamntersaali wälsaweo
Kütta
üksikud
põllupidajad .jõuetud
tajüd metsade peawälitsüse ametkonna tee
lumajandusele tuntawad kaowsed tekkinud ja
käesolelva aasta lõikuse headus osi arwatawasti suuremate weemahälaskmise tööde läbiivii tajad metsade peawalitsuse ametkonna tee
kontrolli oraaniseerimise
kestmisest halwem.
miseks, peab siin riik abiks astuma. Osalt nijad metsawahid metskondades maal.
eeltööd.
Peale kewadiste palgawõistluste lõppu wa on see wäiksel määral ka juba sündinud ja Metsawaht sasib armetut Palka, juhtub te
Eilä oli kaubandüs-tööskusMinisteeri u• litseb tööjõu turul waikus. Tööpuudus on weemahälaskmise töödega Pärnu maakonnas mal perekonda olema Za seda on suuremal
Mis metsaeksportööride ja ministeeriumi tvõrdlemisi' tähtsuseta.
algust tehtud. Nii wõttis riigikogu augus ossil), siis on ta. otse hädas, kuidas igapäe
esitajate koosolek küsimuse arutamiseks, kas
ti algul wastu seaduseelnõu, kus põllutöö wast leiba teenida. Waba aega im metsa
Peterburi sadamas
oleks õtstarbekohnne metsamaterjalide Kälministeeriumile riiklise maaparanduse töö wahil sügisel ja talwel rohkesti; kaks-kolm
Zzweo kontrolli tarwitusele wõtta/ silmas käis, tänawü nalvigatsiooni algusest 262 laewa, de .tegemiseks eDrediidid 10 milj. marga hagijat peab ta endal wähemalt. Nendega
pidades, et wäljamaale halba kaupa läheb, millel on Wenemaale toodud 13.688.273 puuda sumuses määrati, tuille hulgas wäikene smn peetakse iga päew jahtisid üle
mis Eesti kaitba head kuulsust rikub. Met ja Wenemaalt wäljamaale' wiidud 16.V61.864 ma, poölmMoni marka. Pärnumaa.leale konna, et lihatoitu sasida oma perele ja>
Laewade hulgas oli üks Eesti
saekspvrtöörid Põhimõttelikult kontrolli tar- puuda kaupu.langeb 4 wersta pikkuse Are Mgistxaali
laew. R—r.nähku et palka suurendada.
Eitusele Wõtmise wastu ei Kaielnud, too
läbitõmbamiseks. Järge ootaivad Wölla
Kaks-kölm koera ajawad igapäew metsades.
nitasid' ainult, et platsid sadamas jnetfama
Tõstamaa magistraalid, kus loodimise tööd Metsloomade elu metsades muutub rahu
Wenemaa üldine külwipind
terjaalibe hoidmiseks üldiselt halwad on. Äu
juba tehtud.
tuks. Koerad ajawad püssid ette lubatud ja
leks eksportööridele paremad ladnkõhad rin ntrrkomsem'i (Põllunlajanduse komissariaadi)
Täuaivuue Vihmarikas on Pärnu keelatud. loomi ja metsawaht peab jahti
teatel
tänawu
41.649
tuhat
tnnü
suur
ja
wõiMldada.
seega minetva-aastasest 19,8% wõrra suurene maa rabade ääres elawatele põllumeestele suuremalt osalt alati üksi.
. Metsa IMjaKSo konlrdlli organiseeri
iseäranis raskeks nuhtluseks ja tahab koha
nud. R—r.
Loomad hakksiwad metsadest jälle kadu
miseks moodustati erikomisjon metsade pea
ti põllupidamise sõotü KõiMÄtttks teha, ise ma ja selles on süüdi need, kes määratud
walitsuse, börsekomitee ja kaubandus-töös
äranis Wee, Kõduga, Hallinga ja Audru metsloomade kaitsjateks. Iga arusaaja ini
Austria tähtsamad wälja
tusministeeriumi esitajatest.
kandis. Hädü suünib äga ka eüdä wästu mene wõib-oma järeldusi teha, kuidas sar
weo ained.
Eila kell 4 sõitsid ministeeriumi ja eks
abi otsima ja Nn on Wee, Soörikil, Paras nane igapäewatte jahipidamine metsloo
portööride esitajad sadamasse inetsamater
Järgmine tabel näitab, missuguseid maa, Kibuta. Kurese, WäMepa ja Wigala made wähenemise peale mõjub. Mingit
jaalide ldupaiku Kautama. -.
kaupasid Austraalia kõige rohkem wälja põllupidajad, kelle maad rabade ääres wee keeldu metsateenijate jahipidamise kohta ei
weab:
all kannatawad, mitu. koosolekut ära Pida ole muud kui lastakse koeri ajada, pau
1921./22. 1922./23. nud ja lõpuks ühiselt Palwega Pärnu maa. gutatakse ja tapetakse armuta metsawaht
PõleWkiGi tarvitamine
raudteel.
Miljonit naelsterlingit. konnawalitsuse poole pööranud, et
kaitse all olewsiid metsloomi! Nii wõime
palwet toetades põllutoöministöeriümis esi tänulikud olla just meie metsawahtidele, et
Willod
47,9
57,1
Pmegu köetakse raudteedel peale 30 weduri
neks, et nimetatud kohtadest riigi kistul ma meie metsadest kohati orawad häwitatud
Nisu 28,6 8,4
põlewkiwiga.
gistraalkraaw läbi tõmmataks ja Uii seal wee on; ,tean metssiwahtisid, kes tapsid..ühe talwe
Liha 5,3 7,7
MööMäiMid 'aasta lõpul pani riikline
hädaoht
kõrMlöataks.
Metallmullad ja metallid 3.8 7,2
jooksul ja rohkem orawsit. ära.
põlewkiwi tööstus omal kulul riigi raudtee
1913. aastal korraldas Wene Valitsus
Nahad 3,1 6.7
Iseäranis tänawu näib metsawahtide
del 5 põlewkiwiga köetawat ivedirrit liikü
loodimise töösid Wee wastas ja lastis mse rööwjahipidamine (teisiti seda nimetada ei
Wõi 7,9 6.1
ma, et sel teel näidata põlewkiwi kui kütte
neril magistraali jaoks kawa
Kuld - 3,5 2,2
hoogu wõtwat, millele wõib. kurb taga
ame kõlbulikkust Wedurite kütmiseks. Kõik
See magistraal pidi Jõõpre raba äärest dl .saa)
järg
öllä,
kui asutus, kellesse asi puutub,
nimetatud Vedurid hakkasid kaUbaroMsid
gama ja läbi Wee mõisa ja Nartse küla aegsasti oma.korraldusi
Kanaada wälisVänbändpA ja
ei tee.
Tallinna - Tapa Kahel weöäma, ning te
soo-heinamaade minnes Kõopgasse, sealt ühi
Ei
ole
kuidagi
mõeldaw,
et isik, kes on!
läbikäimine
ühisriikidega.
nedes teise haruga, mis Kõima raba alt palgatud metsa ja tema sees elutsewate
gutsewad Keel praegu sellel alal täitsa ra
100- tuleb, Wigala piiri Mtanra ja wee Rüm made kaitsjaks, neid ise määratul hulgal \
huloldawalt.
Aasta bilans, mis Kanaa
Kuna tvaremalt suuri lahinMiö löödi däs 1. juuliks 1923. a. kökkü seatud, on ma 'Kiima.. Magrstraali pikkus oleks häwitab!
põlewkiwi tarwitusele wõtmise üle raudtee 1.844.893.647 dollari suur. Peaosa sellest oli umbes 25 kilonwetrit. Soja pärast ei
Kui kodumaa metsade ilu ja elu hoida
ühisriikidega. Nimelt on ühisrii saabub kawa teostada. Selle magistraali
hel, mille lvastü rauöteewalitsus seisis, on kaubitsemine
tahame,
omi metsasid ja metsloomi
kibele müüdud kaupasid 394.246.215 dollari läbi
saaks küsivaks lasta Wee wallas/umbes' hoidmapeame
Nüüd asi põlewkiwi kasuks ptsustatud. Ni tväärsitses ja sealt toodud 686.732.738 dollari
ja
ksiitsma!
St. Hubertus.
melt ön ka raudteewalitsus oma pdõlt 23 eest. Nii sissewedü, Jut ka tväljawedü Kanaa 1900 tiinu soomaad. Koduga walla 'Kibura,
wedurit põlewkiwi Mte peale Ae wiinüd. dast on täüawu minöwü-äastasest palju suurem Kurese ja Waestepa külades umbes 400 tii
Kuidas hädabatust
Käesolewal Kastal on raudteewalitsus olnüd. Kanaada rahtva arw on 9 miljoni ini nu ja Wigala põllupidajatel üle 600 tiinu.
mests.
o.
umbes
12
korda
ühisriikide
omast
saada?
rirklise põlewkiwi tööstuse käest 1 miljon tväiksem, Kansiäda wäliskaubairduse bilans te Kes nimetatud kohtadel wee hädaohtu tö
puuda põlewkiwi östnnd. Et aga tulewal gi aga ühisriikide bilansist umbes üks neljandik hele on wõinud panna, peab ühes sealsete
Paljudele asunikkudele teeb hoonete ka
pastal põlejMwiga köetaMte wedurite är osa wälja .(ühisriikide bilans on 7.733 milj. põÜupidajatega tunnistama: siin on riiklist tuste küsimus muret. Kõige kasulikum on
dollari suür). Peab imestama,. kuidas nii wäi abi esimeses järjekorras tarwis, .millega katuseid praegusel ajal. maal ja iseära
wu kawatsetakse, siis raud
teewalitsus hiljuti tiikliseke põlewkiwi töös ke. riik, kelle elatttisiingimised Võrdlemisi ras enam wiiwitaba ci tohi.
nis. asunikkudel.— sindlitest ehk laastudest
*
nii areneda,
tusele teatanud, et ta tulewiil aastal 2 mil ked, wõis MäiändUsliselt
teha. Sindlimasinaid ja laästnweskjd on
a R.—r«
joni pd. põlewkiwi tellib.
aga nii wähe, et need praegusel simremal
*5. okt. käisid riigikogu liige M. Laar ehiinshooajal kõiki tarwitajate nõudeid ra
Mis põlewkiwi kasulikkusse raud
Sühkruturult.
man ja Pärnu maakomMwsilitsuse põllutöö hnldada ei suuda. Kui mõnes kohas asu
teedel tarwitamises, siis tuleb see hulga
odaWaM kui puudega kütmine. Nii teha
Suhkru hind on Inglismaal sep osakonna juhataja J, Land riigi maapa nikkudel omal sindlimäsin on, nii et lõi
wedurite kütmine põlewkiwiga kõigest % tembri lõpul müüja poole hakanud hoidma. randuse büroo juhataja insener Lepiku jüu kamine Muret ei tee, ei saa siiski hoonetele
puudega kütte kuludest wälja.
Põhjuseks peetakse seda, et Põhja-Euroopa res weemahälaskmise tööde üle Pärnuniaal kohe katuseid peale, sest toored sindlid ei
maad on palju suhkrut Inglismaalt ostnud. läbirääkimäs. Pikemate läbirääkimiste jä sünni katuseks 'teha. Nii peab tahes ehk
Wätiskaubandnse aasta
Arwatakse, et seisukord muutub, kui Euroopa rele lubas hra Lepik korralduse teha, et tu tahtmata hoonetele häda katused, peale tege
oma peedisuhkrut suuremal hulgal müügile lcwal kewahel kolin tehnikut Pärnumaal ma. kui ei taheta neid pooleli lmhma käite
raamat.
loodimise töödega peale hakkawad, nimelt mädanema jätta, ehk kui kõrierikriis wäga
hakkab jõudma.
Riigi statistika keskbüroos on praegu
Koonga, Audru. Wee, Hallinga ja Wigala suur on.
kokkuseadmisel waliskaubanduse aastaraa»
walla piirkonnas, Juua sealt ümbruse määd
Kõige kergemini ja lihtsamini saab hä
Kulta ja hõbeda Hind.
mat, milles käsitatakse andmeid Eesti wä
kõige enam wee all kannatasvad.
dakatust lihtsatest kantiinata. kolm-weerand
liskaübanduse üle möödaläinitd aastal.
Nõnda on siis nimetatud piirkonna põl ehk 1 tolli paksnstest laudadest. Roowilat
G Nagu „Econ." toodud andmed näi
Sarnaseid kokkuwõtteid hakkab riigi statis tawad, maksis kulla unts septembrikuu lõpu lumeestel lootus, et seal, kui loodimise tööd tisid niisugusele katusele waja ei ole. Lau
tika keskbüroo edaspidi iga aasta wälja päewadel Inglismaal mõtte pensi üle 90 lõpetatttd, riigi kulu! lähemal ajal mägist ad lüüakse röowi lattide moodu Pikuti maja
andma.
shillingi. Hõbeda unts maksis 31 ja 32 pensi raal-kanaalid sisse tõmmatakse ja inaaparan paaride külgi. Hakatakse alt räästast pane
Teise kökknseadnnse töödega on juba wahel. Läinud aastal samal ajal maksis duse töödega, mis seal seni otse wõimata ma ja pannakse ikka Pealmise laua alumine
olnud, algada wõidakse. M. L.
enam-wähem lõpule jõutud ning ta ilmub hõbe üle 35 pensi.
äär alumise laua ülenüse ääre Peale, nii et
arwatawasti juba tuletval kmü.
2—3 tolli waheldi jääb. Kui sirged lauad
Sugukarjade korraldamine
on, siis wõib Pauna, et katust rohkem wälja
Rootsi majanduslike
annaks, ühe lana tüüka ja teise ladwa ko
riigimõisates.
Kui laudadel Palju. oksaaukusid
seisukord.
Neil Päewil asus tööle erikomisjon, kes hastikku.
sees
ei
ole
ja kui paarid winklis ehk weel
Tallinna börse kursisedel.
Kuni • 1922,723. aasta wahetuseni enmü kui
riigimõisates sugukarjade koondamist peab terawamad on,
ei lase seesugune katus wih
ühe aasta jooksul on Rootsi majanduselu pikal
5. oktoobril 1923. a.
korraldama. Komisjon koostub kolmest liik
matilkagi läbi ja täidab oma ülesannet Häs
dast paranemist üles näidanud, mis atvaldus
Waluuta Tehtud Ostjad Müüjad' mest: põllutööminiSteeriumi esitajast, mõi ti ühe ehk kaks aastat. Siis tuleb see maha
tõuswas puusaaduste toomises ja tväliskauban
sawalitsejast j. t. Tõukarja korraldamine wõtta ja põline katus asemele teha. Kui
1 dollar —.— 3461/£ 3471-2
duse kaswamist peaaegu normaalse suuruseni,
teostatakse mnbes 18 riigimõisas. Teäta lauad korralikult talwadega lahti lööme,
1 naelsterling —.— 1579 1586.
sanluti ka woistlusmüükide ja weksliprotestide
wnhenennsesk Tooresainete hinnad ja aktsiate
wasti kawatseb põllutööministeerium pare jääwad need üsna terweks ja wõib neid
1 milj .Saksa m. —.— —•— .
kursid ei näidanud silmapaistvat paranemist, 100 Soome marka' —— 924.— 934.
maid sugukarju üksikutesse mõisatesse koon igalepoole tarwiwda.
kuid tagasiminew konjunktuur lõppes ja seisu
dada, kus selleks olemas soodsamad eeltin
100
Rootsi
krooni
—9210.
kord muutus kindlamaks, Käesoletval aastal
Kas ei lvõiks wast niisugust katust Pä
grmised.
on konjunktuuri paranemine mitmel alal edasi 100 Daam krooni '—.— 6100.— 6200.
ris Põliseks jätta?, küsiwad ehk mõned.
kestnud. Rootsi puusaaduste järele, nagu puu, 100 Prantsuse fr. —— 2055. 2085.
Ei wõi. 2—4 aasta Pärast tekiwad
puumasse ja paber, oli nõudmine hea; toot 100 Holladi guld. —.— 13625 13725.
Metsloomade kaitseks»
dadele
suured lõhed sisse, nii et enam wih
mine on mitmel tööstuse alal suurenenud, sel
100 Läti rubla 133,25 136,70
Sõdade ajal Eestisse tulnud wõõraste ma ei pea ja 10—15 aasta Pärast on katus
lcga kokkukõlas on tööta tööliste arw kahane
100 Tsheho-Sl. kr. —1045. 1075. sõjawäelaste poolt ja mere aja õigusetunnet päris otsas. Kui aga kanditud laudadelt
nud ka ehitamine on hoogu tootmas. Ketva
1 kuld rubla -.—> 170.— —.—
dised palgawõitlused on riigile tuntawaid kao
halwawa ajajärgu tõttu peeti meie metsa Püstkatns teha ja laudadele weesooned sisse
tusi kaasa toonud.
10b Itaalia liiri 1545. 1575.
hööweldada nagu wanemal ajal mõne
Vakgawõitluse tNMärieks lauatvawkutes. 400 Helweetsia fr. —.— 6225.— 6275.— des rööwjahti, missuguseid enne nähtud del mõisahoonetel on tehtud, siis tuleb nii
pole.
puumassewabrikutcs ja rauatööstuses osi tun
Obligatsioonid:
sugune katus sindli- ehk laastukatusest märk
Enne sõda elas meie palju
tatv produktsiooni wäheueimne. Too seisak UAi»
113. !
E. W. wõidulaen . 100.—. 113.-^
lauawavrikutes kaks kuud, puumaSsewabrrlu es
metsloomi, kuna need sõdade ajal häwine sa kallim ja iga on ligi Poole lühem.
kolm kuud ja rauatööstuses nntte toahem tu».
Astmik.
sid. Weel hiljuti wõis väewade kaupa mebkolm kuud. Palgajvõitluse tõttu on rauatoos^

NõüMdamine tollitariifide
muutmise alal.
• Eila oli kauüandus-tööst, ministeeriu
mis , nõupidamine tekstiiltöostilse ja minis
teeriumi esitajate wahel küsimuse selgitasin
seks, missuguseid riidekaupu wõiks meil ivõl
mistada ja missuguste riidesortide pealt
eestkätt tuleks tolli kõrgendada. NoUPida
mine kaudis ainult selgitakvat llwbi, Min
gisugusid sidUWid otsusi ei tehtud.

Ms sunnitud, olnud .suure arlvu-tellimisi tagasi
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Linamonopooli ärakaota
mine Lätis.

t Tiisikuse filmisi J

ETA. Läti panga nõukogu esimees R.
Kalnings teates Läti linamonopooli ärakao
tamisest järgmist:
Riigi linamonopool asiitatt sel ajal kui
kaubandus ei olnud veel organiseeriwd ja
riigil raha vaja oli, mida linamonopool
andis. Nüüd on aeg muutunud ja lina
harijate huvidele peab waStu tulema. Rii
giaparaat on selleks liiga raske. Walitsus
on jõudnud otsusele, et linamonopool tu
leb ära kaotada ja linakaubandus eraette
võtjate kätte anda. Selleks on asutatud
aktsiaselts „Läti linatsentraal", kes on Pöö
ranud valitsuse poole ettepanekuga juba
nüüd linaostmist temale üleända. Walitsu
sel oli sisseseatud 101 linaostmise punkü.
„Lätt linatsentraal" pöörab oma tähelpanu
eriti Wenemaa linade Peale, Idas kauple
mist organiseerides ja Wene linakaubandust
ja transiitt Lättsse juhttdes.
Nandteekokwerentfid Latis.
„Latwis" kirjutab 2. okt.: IV Läti Wene raubteskonverents Psstakse ära Riius
30. oktoobril. Muu hulgas töötatakse väl
ja määrus või, kala, kaaviari ja muude
ruttu, rikkiminevate kaupade veo kohta.
Samal ajal pestakse ära ka Läti-Saksa-We
ne-Eesti raudvekonverents. Selle konwe
reutsi ülesandeks on määrtlste väljatööta
mine vagunite telgede ümberseadmise koh
ta Wene laiuselt normaal laiusele ja ümber*
pöördnltt # ;. .
Wiljahinnad Lätis.
..Jannalkas Sinas" teatab 29. sept.:'
Rukki hinnad langevad järsku. Rukki
puud maksab 120 130 rbl. (läinud aas
-180 200 rbl.). Kaerad ja odrad maksa
wäd 100 rbl. ümber, umbes läinud aasta
hmd. Nüüd hakkavad ka nende hinnad
langema soojade ilmade tõttu,, mil suvivili
valmib. Ka loomatoidu puudus ei ole nii
terav, kui seda esialgu kardeti.

k „ü)alg@ katk" J
J ..Tiisikus laste hulgas"
rj näidatakse weel korra Tallinnas, kino- Jj
teater „Grand-Marinas" pühapäewal Jj
B 7. oktoobril s. a. kella 11-1 päeval. J
jjU Kes ei ole weel vaadanud nimetud j*
5 filmisi, see ärgu jätku juhust tarvita- j?
C mata. , "
Jj Sisseminek maksuta. *C
S" Ostke Tiisikuse vastu võitlemise 5
s£ seltsi poolt väljaantud Dr. Liini raa- Jt
? matut „TnSIKüS". Müüa etenduse >
rj ajal kinos ja kõikides raamatukaupl. Jj
B Tiisikuse vastu >?
B võitlemise selts. ?
ftWJWWAWWWiWVW1
Snnelused ja ZmUõõd.
Marguste toimepanijad tavatud.

Mürgitamine kõrtsis rõõnmnife otstarbel. '
4, skp. teatas Katusepapi uul. nr, 44 elnt
sev R. Kerjeõstk. et tema samal päeval wrul
kohtanud oma kahte wttavat. kellega seltsis vii

na joonud ning hiljem Uuel uul. nr. 27 söögi

—9

olla, üleliigsest tagasihoidlikkusest veewna, en
did sugugi muusikast arusaajate hukga suuren
dajateks ei loe.

Teiseks ettekantavaks tähtsaks palaks on

Asker Hanteriki „Heebrealine Triloogia"-

Solistina esineb prl, Walenstne Riives kla
weril Liszst „Snrma tantsuga" (orkestti saa
limonaadi klaasi mingisugust pulbrit seganud,
tel)- Kontseribü^oo.
mille tagajärjel tema uimastanud olekus koju
poole hakanud minema. Teel wlnud temale
EStoonia teaater.
majasse täinud, kus üks tuttavatest Kerjesstku

kõrtsisöbrad järele. lükanud KerjeZtiw maha ja

Täna, laupäeval, Molitzre': „Jhnus" Too
maS Tonduga nimiosas. Homme kell %3 p. l.
stdega ning läinud minema. Asjale on seadus ..Hoffmanni lood" pr. R. Kittemga külalisena
lik käik anwd, ll
Olympia osas ja Karl Wiitoliga Lindorf-Cop
riisunud temalt ära hõbe uuri ühes kestga ja

rahamapi ühes räha ja mitmesuguste dokumen

pelius-Daperwtto-Mirakeli osaZ; õhwl kell

„Jh,mS" Hugo Lauriga nimiosas?
Eelteade: Tulevast teisipäevast S, sip.
Neil päevil umbes kella 6 ajal tekkis Jr alates.Dmitri
Smirnoffi ja pr? R, Kitteni kü
boska jaama lähedal asuvas Laenupanga jaos laSkäigu etendilsed
..Rigolettoõ", „TrabiataS"
kontlaS tulekahju, uus kohaliste abinõudega ära
ja ..Faustts"? Ettevalmistusel ~Hästi õm
kustutati. on langenud panga osa meldud
sabakuub" Toomas Tonduga peaosa?;
konna juhataja korteri sisseseade ja osalt pan muusikalisena uudisena Leo Falli viimane opc
gaS hoiulolevad varandused, umbes 800.000 reit ..Madame Pompadour" Helmi Eineriga ni
marga väärtuses. Kohalikkude elanikkude sele
miosaZ. Teaatribüroo.
tuse järele on wli alguse saanud köetavast ah
just, mille ligidal kergesst tuld võtvad ainev
EStoonia teaater.
olnud, mispärast asjaosalised hoolewlt wlega
ümberkäimise eest waõwwsele wõewd.
Laupäeval, 6. oktoobril kell %8 õhwl
„JhnuS" Moliöre'i komöödia 6 waawses.
Meel tulekahjust Aakrel.
Pühapäeval, 7: okt. kell Vz3 p; l. „Hoff
Neil päevil teatasime suuremast tulekahjust maltni lood" J. Offenbachi fantasttline ooper
Aakre vallas, kus Ä?äljaotsa talu karjalaut 8 Waawses. Oltimpia osaS pr. R. Kitten Ma
maha põles. Nüüd teatatakse meile järgmist: lisena.- Õhwl kell %8 „Ihnus" Moliere'i ko
et peale hoolte on tuleroaks langenud asunik möödia 5 vaatuses.- Teaatribüroo.
Siimön Wismanni 3 lehma, kaks mullikat ja
12 lammast; Hans Oiuasel kolm lehma, ja Pee
ter Kesvateral 17 lammast ja kaks kana. kokku
TNK lesled.
39 elüslooma> ja palju mitmesugust põllupõhku
Tulekahju Laennpangn rnnmideS JrboSkaS.

Adolf Klassi raamawköitmise töötoast va
rastati ligi 7 puuda paberit ära, mille keegi H.toime pannud ja tema wahialla Wõewd, Alek
sander Parunil varastast jaamas rahamapp
ühes 7000 marga raha ja mitmesuguste doku
mentidega. Tehtt kindlaks, et varguse on tot
me pammd L., keõ tabatild ja wahialla võetud. ja heinu.- Sama asunikkude seletuse järele olla
Santust varastati sadamas elevaatori mdast tulekahju õhwl umbes kella 10 ajal kellegi asu
Tartu turg oktoobril.
nr. 2 mitmesuguseid kaupu umbes 20.000 m. niku naine ttzlega laudas käinud, missugusest
väarwses,' mille K. ja H. K, toime pannud, kohast ka kõigepealt wld märgast, mispärast
Turul kauplemine Polnud enam nii elav,
kelle juurest varastatud kramn üles letst ja oletada võib, et siin - hooletult wlega ümberkäi kui möödunud nädalal. Nii oli turul rukkijahu
omanikkudele tagasi anst, kuna aga vargad vas misega tegzmist, Asjale on seaduslik käik mt
ja teisi aineid kaunis vähe, kuna suuremal ar
wt>w
wwsele võeti. " ,
wul olid kartulid müügil.- Rukkijahu puud
maksis 230—260 marka, püüli puud 400—460
Palgatud arestis-istuja.
m., kaerawakk 500 m., odratangu toop 20 m.,
valged kartulid 180—200 m. ja väiksed puna
Hiljuti mõistest rahukohtuniku poolt Last
Wusem; slfllf.
sed 230—250 marka.riigi kod. Sophie Kreisler kaheksaks paevaks
Hinnas tõusnud on kanamunad, paarist nõu»
aresti, mida aga tema ise ära istuda et taht
takse 16—17, marka, kuna või hind püsib pai
nud vaid.selleks kellegi teise isiku palkas. Sel
Eesti rahwa muuseumi
gal, 76—90 m. nael.
lest sai politsei teada ja asus asja jalgimstele,
Samust on tõuõnud seente hinnad. Nõutakse
tatwekuudel.
kus selgus, et Kreisleri eest tõesti keegi teine
toobist 26—30 marka. Hapukapsa toop maksab
isik aja ära oli istunud, mida tema ise toen
Kuna talvekuudel võrdlemisi vähe 20 m., pähkla toop 16—25 marka.
dav, —H—
Puu- ja aiaviljal on järgmised hirnVtd'.
inimesi muuseumi Raadimõisas vaatamas
50 p. kuni 2 m. tükk, B—lo m, toop,
käib, sest muuseum seisab väljaspool linna, õunad
350—500 m. vakk; pirnid 2—7 m. tükk ja
kuhu sügisel porisel ajal ja talvel pääsemi ja
16—20 m. toop, ploomid 26—70 tn.- toop, kir
j Viimane aeg j
ne raskendatud, otsustas muuseumi juha sid 90—120 nt, toop, palukad 13—15 marka
tus kogusitt/'6littes 4'. st o k t o o b r ist - waa-- toop, sibulad 10—15 m. toop, kurgid 5—25 nt.

Meeldida lõhna, hea wahutuse ja
j^a on tüntud '
Jiboiafoir iffllfflctWl
Nõudke! Pr oo w ige! Otsustage!
LaswMgu leated.
SiSso jõudsid 4. oktoobril:
. Saksa aurik ..Hessenung" Hamburgist rukki
koormaga. Soome Purjelaew „Elo
tühjalt. Soome aurik „von Dobeln Stokholmrst
reisijate jä segakaubaga. Saksa mootorlaev
..Delta" Lavcmsaarest tühjalt. Soome aurik
..Pääskyniemi" Kotkast tühjalt. EeSti aurik ja
Eesti mootorlaev ..Paharet" ja „Helga me
relt tühjalt.- Eesti mõotor- ja purzelaewad:
.Viktoria" ja ~Lennuk" Helsingist
tühjalt. . .
WSlja laksid:
Rootsi aurik ..Erik" Nhstadfi tühjalt metsa
koormat peale võtma? Daani aurik ..Halstahn'
Riiga ja sealt Bordeaux'i edasi. Eesti aurik
„Waasa" Helsingi reisijate ja segakaubaga.

Raha- wäljapetmine.

Neil päevil ilmunud Kangro ja Ko. konto-,
ris Robert Papp/li juure keegi naisterahvas
ühes kirjaga, mis A.. N. allkirja kannud, kus
viimane palub Pappelilt 1000 marka raha. Et
Pappelil A. N? tuntud, anuud tema kirjatooja
kätte 1000 marka, käskides seda N. edasi anda.

Hiljem selgunud, et N. mingisugust kirja pole
kirjutanud ega ka mitte raha palunud, mtspa
rast Pappel sündmusest politseile teatas, kes
kindlaks tegi, et raha wäljapetjad on A- R. za
K P., kes mõlemad endid raha väljapetmises

tajatele avada ainult kolm korda nädalas:
pühapäeval, kesknädalal, ja reedel k. 11—2.
Sisseminek vabatahtliku' maksu eest.
Õppe- ja huvireiside korraldajatel tuleb
varem muuseumi juhatusele teatada ja aja
kohta kokku leppida, kui soovitakse muuseu
mi kogusid vaatama tulla ajal, mil muu
seum sulntud.

Heinawrul maksis risstk- ja stmutheiya puud

TeMer la NMsika.

115—120 JU., aasaheina puud 60—80 marka,
nisu- ja rufkiõle puud 50.—.60. marka.

süüdlasteks tunnistasid ja vastutusele voeti.

WarMed TaMnnaS.
4. skp. on wargad Tõnismägi nr. 16 asu

tükk, värsked kapsad 6—15 m. pea, kartulid
12—14 nt.- matt, porgandid 10 m. toop, oad.;
16 m. toop. '
Lihawrul maksis sealiha nael 40—55 mk.
pekk kaasa arvatud, sulatatud searasv 30 m.,
loomaliha 20—25 m., lambaliha 13—23 m.,
lambarasv 30 m, nael, lambad talumeestelt
ostes 10—18 m. nael.Kalaturul liikumine kaunis väike. Hinnad
järgmised: ahvena nael 10—13 nn, haugid 13
—lB m., särjed 10 m., latikad 20 nt., südakad
20—30 m. nael.-

6. rahvakontsert „EstooniäS"

on pühapäeval, 7. okt. s. a. kell VzQ õhtul.Suuremal hulgal rahvakontsertidel kmzatest

Kirjawastttsed^
tundub oletvat eelarwamine. et kõik, mis muu
teel susse tunginud ja ärawaraStanud uudne sika
alal sügavat? teaduslikku ehk arusaamawt,.
sugust kraami. Sanial kp.- teatas pomfetle (tähendab, teiste sõnadega n. n? igalvat), kuu
—ngi, Tartus. Sõnumeid' tarsvitame.
Heinrich Lemküll, et tema eelmisel päeval toll,valitsusest kaSti saanud, kus 1S tükki õhukumme lub nimetuse alla ..Sümfoonia", Et toestada, Palume saata.
see arvamine ebaõtge, on seekordse rah
pidanud olema, kuid ladus kasti avades selgu kuivõrd
wakontserdi eeskawiva wõewd õhwt kandwa pa
nud, et kastist 10 kummi umbes 16.000 marga
üks ilusamatest ja kuulsamatest sümfoo
väärtuses ära on varasstid, Smuuti teatas lana
nnlusikalises ilm-literawurtõ: nimelt
Wastutaw toimetaja A. Tupits.
Pikk uul. nr. 60 elutsev Mihkel Pein, et temal niatest
TshaikowSki ..NeljaS", mida kõige suurema hu
maja koridorist jalgratas ära on varastatud,
Wäljaandja kirjastuse osanhisus ,/Kaja."
viga
wõib
nautida
igaüks
ka
neist,
kes,
toov
—Il—
wasse saapakaupluseSse akna klaasi purustamise

sindti- |a latfnaelu 1
Toome mäel. J|
Sünnitajaid ja haigeid wõetakse igal ajal kliinikusse wastu W
Öö-päewa maks: l klassis 300 mrk. §|
IXattuiiMinMllnill
U ttasfis 200 mrk. 8
111 klassis 100 mrk. g
Ambulatooriumis maksuta haigete wastuwõtmine äripäiwiti k. ii—l. Z
Röntgeni kabinetis haigete rawitsemine ainult laupäiwiti ja pii- <g
hapöitviti» o
Kliiniku juhataja Prof. Dr. J. MilSttdsr «
W MMMveMMMMMMMMMMMSMMM S

oleme saanud suuremal arvul ja soovitame odava hinnaga. J»!
IHäid Riia ja
j« majandusasjade ladu j!j
Põllutöömasinate
G. &K. Rothermundt Tartus, i
Raatuse uulits 2 (kiwisilla juures). ,
yyvxxxx»000cxx)00000000000000000000cxx)000000000«
iraffliiiroHwiiiHEiiisimgiieHiöi
13. oktoobril kell 12 peetakse ära Meriasjanduse Veawa
litfuse ruumes suusõnalised enampakkumised Kindluse
Kesklao territooriumil olewa ladu nr. 7 ja lihe puust kuurz
MF «Ajamlttmiseks

järelenam pak kurn istel 8 oktoobril s. a. kell 10 hom
117 H- kesklaos
jn peMeiMi.
t kÄereasssnduse Peawalitsuse
mQUakse
Lahemaid teateid müügi kohta wõib saada Meri
asjanduse Peawalitsuse kesklao kantseleis, Wana Sada
ma uul. nr. 21.

künni 1. jaanuarini 1924. a.
Pakwmistest osawõtjatel tuleb MertaSjanduse Peawalib
sule kassasse iga ruumi eest 10.000 marka tagatisena sisse maksta. Lähemaid tea
teid wSib saada Meriasjanduse Peawalitsuse kantseleist igal äripäewal k. 10—14.
Meriasjanduse PeawaMsus
MNMNNMMMMHMNNNNM
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lili' tateM.

gjlioilio Mtt

Pühapäewal, 7. oltoobril.

Laupäewab 6. okwobril

EStoonia sümfooniaorkestri

kell pool 8 õhtul

K MMM

Praena hoMe jõnflnndja mai wi\ wiisil oflawalt:
KOLONIAALKAUBAD: PUDUKAUBAD:
Suhkrut, j aha, riisi, mannat, Sukki, kindaid, taskurati
teed.kohwi, sahariini,seepi, kuid, nööpe, niiti, nuge,
pesu-ja söögisoodat,tubakat kaare, kamme, aniüimwärwe

„Zhn«s"

Juhatab R» Kull.
Solist prl. W. Riiwes (klawer).
Algus lell pool L õhtul.
Pääsetahed eelmüügil teaatr!
kassas kella 18—1 p. ja õhtul Pääsetähed 60—100 margani.
kella 5 pealö. Reisibüroos äri
päewal kella B—i8—i ja pühapäi
lk. 11. RubinT
witt kella 10-1.

ja kõiksugu koloniaalkaupu. 'ja palju teisi kaupu.

Laewaäri A.-S.

Moliere'i komöödia 5 maawses.

MMM

Tallinn, Weneturg 5, Kõnetraat 22-13. Telegrammide
aadress .Baltika".

Pärnus.

Kiiwa-, Diöä- ja kargiaM
Kõnetunn. kl. 9Va—li homm. ja

MnittMiK.

4—6 p. I. Wiru uul. nr. 17.
Kõnetr. 10-23.

Sissekäik Müüriwahe uulitsalt.

Laupäewal, 6. oktoobril
Lasteetenduseks

Esimest korda.

Krediitoma
panga
majastJaani
lOleit
kontori

' " Tallinna linnawalitsus tea
yCöSSSžv tab, et linnawolikogu poolt 19.
septembril 1923. määratud

uul.

Mnode

> ülewiinud

Van Mntr

jW. Posti uul. 7, kr. 2,
| (Reimannl maja)'
mäng lauludega wiies pildis.
Adwokaat
Tõlkinud: H. Anto.
Samastus: E. Türk.
P.PMU
Dekoratsioonid: A. Tuurand.
Heinrich Rõmer'i lõbus muinas

1924. a. eest 10.000.000 marga suuruses, on linnawa
litsuse poolt järgmiselt 4(0

Algus kell 3 päewal.
ÄZiimast korda.

lill-lillil

Jütt Mli
im w liimi

Georg Kaisöri näidend V pildi»

Algu» kell pool 8 õhwl.
Pühapaöwal, 7. oktoobril
Rahmaetenduse hindadega

kedratud ja kraasitud 28 mk. n.

miila torutamine 15 mk. nael.
Tõösaab tehwdroõistlemata hea

duses, oma film on kuningas,
wlge ja maadake! Müün head

pehmet kambawilla, roärwitud
„Wahet«s"
mustad ja sinised, haruldane
Paul ElaudeTi näidend 3 w.
hta kaup. f
kell pool 8 õhwl.
skõige austusega
Kassas müügil abonnimönt»
A. Palm.
kaardid täiskaswanute ja laste
esietenduste peale.

Paäsetähtede eelmüük igapaew

Maju ja

kella 11—1 e. l. ja s—B õht.
teaatri.-kassas ja Reisibüroos .

kella 10-4 pl.

talusid

Grand Mariga Mk. 2.000.000.
Passash i; 400.000.—
1 Kafino 1.100.000.
Apollo „ 800.000.
i Kalewa „ 750.000.
Amor 700.000. \
Rekord . u 1.200.000.
Modern w 550.000.
Royal Vio 550.000.
Mars 175.000.
Koppel 125.000. B
Kungla „ 650.000.
Selle maksujaotufe wastu protesteerimise wimmne
tähtaeg on 31. oktoober 1923. a.
Tallinnas, 4. oktoobril 1923
nr. 10890
Linnapea: A. (allNry.
Setretäär: R. Münth (allkiri).

Ao. Selts
Pühapäewal, 7. oktoobril s, o.
„ Lootuse" ruumes
W. Tartu mnt. 25.

HELSINGISSE:
aurik „WASA",
kapten LOSSMANN,
Ärasõit Tallinnast igal kesknädalal kell 10 h.
ja reede lkell 2 p. 1.
Ärasõit Helsingist'igal esmaspäeval ja nelja
päeval icell 11 e. 1.
Sõiduplaani maotused võimalikud.
Ligemaid teateid annawad agendid;

Finland Spedition-Central A/B,
Helsingfors, telegr. aadr.: „Speditcentral*,
kõnetraat 1200178.

ostab iga päew
MltWUril

Thomm cmmiil; & W
Tallinnas, Suur Brookusmägi 14.
Telegr. aadress; ,ClayhillsM Tallinn.
Kõnetraat 1-18 (ja 22-17.

Tarwitatalfe
WM

aurik „Kalewipoeg",
Kapten Tamm.
Ärasõit Tallinnast igal kesknädalal kl. 4 p; 1'
„ Stokholmist igal pühap, kell 11 e. 1*

Stockholm Skeppsbron 30,
telegr. aadress: ,'Knstkanal", kõnet. 44-50.

Wi Kiimiit

loterii-allegriga.
Tants,
Algus kell 2 päswai, '

STOKHOLMI:

A/B. Foerenade Speditions & Rederiagent

A.Toiger jaKo. kontor
Tartus, Rlllltli üul. 4. tel. 5-82

! A. Toiger ja Ko.
> Tarws, Rüütli uul. nr. 4.

basaar

aurik „THORSTEN",
kapten SIIMANN,
Ärasõit Tallinnast 13., ja 27. okt.
kell 12 päeval.
Ärasõit Stettiinist 19. okt.
kell 1 päeval.

telegr, aa dr.: NSlcandia", kõnetr. 565 ja 576.

ruses.

igasugu ametnikud ja teenijad
kõige rutemini meie kontori läbi

STETTimi:

Mundt & Schütt, Stettin, Bollwerk 1,

lovwitakse osta igasuguses suu«

T. t MM

Järjekorraline reisijate- ja kaubaühendus
Tallinnast

Tartus, Karlowa uut. nr. 59,
- ' fonctrottt m. 57.

Aurikud on traadita telegraafiga
varustatud.

lõpp kell 2 öösel.

Juhatus.

Teatada taliwsele.

JlOTflf tMM

2 nowembril k. a. müüakse Sra
Sittmanni rabas (3 wersta Tamsalu jaamast) kolmat,
kordsel awalikul

H | Ii iiiiiiiiQ jijii
Aleksandri uuk. 27. Teles. t-74.

Soome Laulu Miebet

alati metsatükke, kuuse-, männi-, kase-, lepa- ja

== Kontsert. =
Juhatab hra Rantatvaara.
Algus kell pool 8 õhtul.
. Piiäfetähed 2õv---õv margani eelmüügil Kaatri kassas.
Estoonia kontfertbüroo

endise

saarepalke, igasugu eksport laudu ja planke
raudteede ja jõgede Varest kui ka otsekohe kohale weetud ja
f) makjab ajakohast hinda.
Peale selle ostab õlleotri, wõtab neid wastu Tartus
ja Wõrus ning maksab head hinda.

igasugust puuehituse materjaali, nagu: laudu

ka hööweldatud, prusse ja palke igas jäme
õitses ja pikkuses.

Esiossa kontsertsaal

1 lokomobiil „Carret" (Inglise) nr. 22107, 2ts!ik.
kell pool 2 päewal.
lon turba pressi, labidad, kirmed, käiad, telliskiwid ja
10 pd. masutti ühes waadiga.
Warandust wõib koha peal igal ajal, kui ka müü°
p Kalossid=l
Me „gfin iirirt"
gi päewal enne pakkumist näha saada.
Pakkumine algab hinnatud alghindadest, mille | kõigist nr. nr. wähemal ja suuremal arwul »
Viimane alandatud hindadega
tuleb enne pakkumist 10 prots. alghinnast taga
fjVttŽfglkŽ Juhatab W. Raudawaiara.
| Saare- ja sohwevLsaaPaid »
tlseks -slöse maksta.
* V W * | K * Uus eestawa.
|
niisama
kõtki seltsi jalanõltsid I
Riigi Turbatoöstuse
Piiäsetähed 25—150 margani eelmüügil teaatri kassas.
»
soowitab
odawalt >
juhatus.
g*uuumumm»»u»MMummmumummummummm»uamm»i
I AusJaamatjaeo.
S Ilmus trükist: .
I SSIIDtIm Zell I

Klüua vähepruugitud, traktoriga tõotanud

1 Suure Kaxja uul. nr. 13, kaupl. 4. f
Laenupanga majas. J

- Jaliuweskl ...

Kiwi pooled 42 tolli. Sealsamas on ka müüa ühes
Friedrich v. Schilleri wiiewaat. näidend. D
mudelitega IlldlmiSllldtUSC dhi ~
g ! Anna Haawa tõlge ja kirjastus. D
g Pealadu J. kaarna raamatukauplus Tartus. - f sulatus künni 20 puuda.. Lähemalt: Tartu, Suurturg
nr. 8. Põllumeeste esitus.
MlHHUUUlHilllllllll BHifIBHfinBHHRHBiBBBHS 1
«,•{• .ühiselu". Tallinnas, Pikk uul. 42.

Telliskiwe
saada Sangaste sawitöõstusest. Hästi
põletatud,, mõõt taielik. Walga näitu»
sel esimene auhind suur hõbeauraha.
Äirjad : Bruno Gross, Sangaste tel. %

