ToimeknS, TaMnnas, Suur turz 10, Wn«.
traat 3-12, awatuo k. 9 h. f. 10 õht.
Öösine wal wekord, trükikoja^
kõnetraat 1-30.

TalikuS, Suurturg 16,'kõnetraat 6-31.

ewatud k. l/,g hoin. kuni Uo. L
Abitalitufed:»
Tartus, Sunc turg 8, 3. korral, Wiljandis,

Soetu uni., Mooserr m., Pärnus, Nüütli uut. 41.

Tellimist wotawad wastu talitus, abitalitufed
oma tellimiste waStuwõtjad ja kõik Wabariigi

Peatoimetaja kõnetund k. do.n.

postkontond. Soomes, Saksamaal, Prantsus
maal ja nntmes muus wälisriigis wõtab' iga

kõnetraat 2-33.

Ärijuhataja kõnetunnid kella t/alO—inii. lwm.

toljilllk postkontor. „Kaja* tettinnst wastu^

ja 3—4 p. L kõnetraat s—Sl.
AadvesS ZiejawahetusekSx rttala*
linn, postkast 23.

Bstttub HKqpBep».i -

Tkfiklt nnmZrk HWÄ S marka
Tellimise Hind.
PoStigat j 8.3 f« ära wkieS:
I, kuu peale - 75 mrk. l. kuu peale G 8 mrk.
o 0 22a |
13. . ' . 204 .
16» » „ 403 m 1
Waljamaale l * luu peale 200 marka.
Aadresfimuutmiue 20 marka. .

Kuulutuste hwd s '
Üks millimeeter sthsl wesrnk lehe eesotsas kk mr?

teksti keskel 6 mril, kuulutust kllljsl 3 mrk.

laanudrirlatõSd HSwttatalse õra, kat tagasi»
laatmisetS postmarNflo juurdelisatud et ole. Igale tgsi-

Nuululust wStawad wacktu kodumaal kaLtus,'. abUal!.

ottsamuti. tasunõudmlne, tui käsikiri mitte alalise kirjad

rssöaaP'

Nrjale tuled saatja ntmt ja aadress alla kirjutada,
sgatja.voolt ei tule,
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V. aastakäik.

{ Abja Wärnitsa ja Linatööstuse ühisus. 1
|a|| I6nd, Halliste llnaharimlse ühisus). ijji&
B' Telegr. aadress:-»B3n.LIWtt)RBR!tt. Post, telefon ia raudteejaam: DB3R Sü
ID
D Unatööstus, wärnitsatenas, puutööstus, jahuweski. &
lü Sü
| Sitsi Ilm sWissaaa inffifeiKi, liii ja Miia lisan, i
WW ( j®

LsM NZsMnW liiMip kkUßõ
lagajiirjed.
Sccstt pesministri nõupidamine ' meie wälisministxiaa.
«eed,» nõus Eestile erilisi soodustusi kaubalepingus
andma. Lcibiraakrmlse hõlbustamine soowitaivats tun
mMatud. .. Majandusliste suhete kokkukõlastamine .Ees
ti ja Leedu wahel on teostataw.
Leedil pea- ja wälisminister harva' E.
Ealwanau-skas, kes esmaspäeival meie pea
linna jõudis, lahkus siit teisipäesva õhtuse
kiirrongiga. Härra Galwanauskas'! sõidu
eesmärgiks oli- wastuwisiit meie wälismi
nistrile Dr. Akel'ile tema eelkäija härra
Hellat'i wisiidi peale Kownos, käesplewa
aasta maikuul.
Hra Galwanauskas on kaile ma t aega
silhtiwal . kohal seisnud Leedu poliitilises
elusta Leedit ajvaliku elu tegelaste hulgas
on tema üks' silnlapaistwamatest isikutest.
Meie oli noupidämine
hra Galwanaüskas'iga, kits inõtteid Uxlheta
ti jookswate küsininste üle.
Leedu-Eesti. kaubalepingu suhtes selgus,
et Lee dm Eestile walmis andmi erilisi
soodustusi, mis kaugemale läheks, kui harilik
enamsocduZtils. # Üksikute kaupade nimekirEesti M Läti Maheline eamd
teeTonwerents kawatsusel.
Konwerents astub kokku 12. now. Tal
linnas.
- Paar päewa tagasi pööras Läti teede
ministeerium meie raudteewalitsuse poole
ettepanekuga ühist raudteekonwerentsi 18.
oktoobril Riias ehk Tallinnas ärapidada.
Kuna nimetatud tähtaeg wäga lähedal ja
meie raudteevalitsus .konwerentsi l arutuse
le tulewate küsimustega tutwnneda pole
jõudnud, siis teatati eila meie raudteewa
litsuse poolt Läti teedeministeeriumile, et
soowitaw oleks konwerentsi ärapidada Tal
linnas 12/ nowembril. Arwata on, et see
ettepanek lätlastele wastuwõetaw on.
Konwerentsi päewakorrad oleksid peaas
jalikult wähema tähtsusega Eesti-Läti wa
helise raudteekonwMtsiooui alusel selgita
mata küsimused.

fiSäitfcöSJSc ivõtmise sea
duseelnõu.
Wabariigi walitsuse poolt on riigikogule
1924. aastal kaitseväkke wõtmise ja sellest
wabastamrse swdASeelnõu esitatud, mille
järele nviored mehvd, kes 1903. a. wiimasel
kaheksal kuul'{!. maist kum 31. detsembrini)
sündinud, kutsutakse 15. jaanuariks 1924.
aastal wäeteenistusse, mis ajast tege
likku wäeteenistusse loetakse. Wastnwõtinise

jade wäljatööwmine, mis alandatud' tarii
side alla käiks, on teoksil.
Eesti poolt juhiti tähelpanu selle Peale,
et konsulaar-konwentsioon ja leping kohtuli
ku abiandmise ja . kurjategijate wäljoand
mise kohta, mis Eesti ja Leedu wahel juba
1921. aastal sõlmitud, on Leedu poolt senini
ratifitseerimata. Hra Galwanauskas awal
das lootust, et nende lepingute ratifitseeri
mine Leedu Poolt juba lähemyl ajal sün
dida wõib.
Kaubalepingu sõlmimisega kerkib ülesse
ka läbikäimise' hõlbustuse tarwidus mõlema
maa tvahel, milleks tunnistatakse soowita
waks wõimalikult lihtsustada passide ja wii
sade wäljaandmise korda.
Jutuajamine kandis õige sõbralikku laadi
ja jõuti ühisele otsusele, et majandusliste su
hote kokkukõlastamine ühelt ta teiselr Pool!
on wäga soowitM ja teostataw.
algpäeivaks määratakse 1. detsember 1923.
a.; kogitmispunkti ilmumise päewaks 12.
jaanuar 1924. a. Wäeteenistuse kohustuse
seadustiku §§ 477, 478 ja 479 märgitud
tähtaja „15. weebruari" ascinele inääratakse
15. jaanuar 1924. a. Kaitseväelased, kel
1924. o. jooksul kaks aastat wõi enam Eesti
kaitsewaes teenitud, tvabastatakse järgmise
kuu esimesel päewal tegelikust wäeteenistu
sest ja arwatakse tagawarawökke. Peale
selle lastakse 15. oktoobril 1924. a. tagawa
raiwäkke kõik need Laitsewäela-sed, kes jala
wäes teeniwad ja kes küll kaks aastat pole
teeninud, kuid 'kaks täit sulve õppusel olnud.
See seaduseelnõu läheb käesolcwal aas
tal nrakswusel olnud seadusest selles mõit'.s
lahku, et teenistusse ilmumise aeg on 1V2"
kuu wõtra warcnt »määratud, et wõimalik
oleks kohe, peale talwiste pühade lõppu, õp
pusega algada ja kewadeks täielise kursuse
läbiminna. Jalawäelaste tagawaralväkke
laskmiseks on 1. oktoobri asemel 15. oktoober
määratud, et suwiseid õppusi manööwrite
ga lõpetada, mis septembri? algawad ja ok
toobri esimesel poolel lõpewad. '1924.
aasta oleks ka' wiimane ülemineku aasta,
kus ainult 8 kuu mehed teenistusse kntsn
takse, sealjuures aga juba kõik 20 aasta pa
nused noored mehed. Edaspidi kuuluksid
kutse alla täied aastakäigud, mis wastu
wõetawate noorsõdurite arwu 2900 mehe
ümber suurendab.

Pnmsaaöe clnnifuft nõna
wad lisaabirnha 1 miljon m.
Neil päewil onPiirisaare tuleõnnetuse
läbi kannatanud elanikud töö- ja hoole
kandeministeeriumi poole pööranud palwe
ga, et ministeerium # neile lisa-abirahana
määraks üks miljon marka hoonete
lõpulikuks walmis ehitamiseks.. Kuna seni
ni. neile töö- ja hoolekandeministeeriumi
poolt hoonete ehitamiseks.juba 4 miljoni
marga suuruses abiraha on antud, siis on
nüüd otsustatud muretseda lähemaid tea
teid, et selgusele jõuda, kuiwõrd see abi
raha nõudmine põhjendatud on ning kas
ta andmine hädatarwilik. Ka kawatsetakse
nüüd abiraha andmise korral kindlustust
nõuda, et antawa abirahaga tõesti pooleli
olewad hooned lõpule ehitatakse ning raha
mitte mingiks muuks otstarbeks ära ei ka

mis „Baltooniast" suurem ning tehinliselt
paremini warustatud, osta.
Kuna meil seaduste järgi laewade müü
mine wäljamaale ainult mereasjanduspea
walitsuse loaga lubawd on, siis on nüüd
otsustatud „Valtooniat" ainult sel tingimi
sel ära müüa, kui ta asemele 1 aasta jook
sul wäljamaalt uus suurem laew, mitte alla
200 reg. tonni, ostetakse
Põllutööministeeriumi as
gatus f &ta£asweituse ja kala
tööstuse edendamiseks.

19. okt. s. a. kutsub põllutööni mister
rium kokku suurema nõupidamise kalakas
watuse ja kalatööstuse edendamise otstar
bel. Kawatsetakse käsitada kõiki põnewa
maid küsimust kalaasjanduse alal, nagu ka
lade sisse- ja wäljawedu, toetuslaenud ka
sutataks.
Peake hoone ehitamiseks antud abira lameestele j. m. s.
häde on Piirisaare tuleõnnetuse läbi kan
Lõhe-kala kasvatuse
nakanud elanikud ka muud abi, näit..: rii
tamine Keila-Joale.
deid/ jalanõusid, kalapüüdmise
puid, toiduaineid jne. suurel arwul saanud.
Wabariigi walitsuse liikmetele suwitus»
kohaks määratud Keila-Joa lossi lähedusse
Riigiteenijate palgaseadust
ehitab põllutööministeerium Praegu kala»
TawatsetaTse täiendada.
haudumise maja, mis juba walmis saamas.
Mereasjanduse peawalitsuse poolt on Ehituseks tarwilik krediit oli tänawuses
wäljatöötatud riigiteenijate palgaseaduse eelarwes ettenähtud. Hoone on mõeldud
täienduse ettepanek, mille järgi ka tuletor lõhekala haudumiseks, kuna siin kawatsetak
nide teenijad ja tuletornide juures tööta se suuremat lõhekala kaswatust korraldada.
wad motoristid saaksid prii korteri ühes Loodetakse, et lõhekalast tähtis wäljaweo
walgustusega.. Sellekohane ettepanek esi ame wõiks kujuneda.
tatakse lähemail päewil teedeministeeriumi
> Ehitusseaduse eelnõu
kaudu w.abariigi walitsusele.
on praegu teedeministeeriumis wülststoöta
misel ja esitatakse riigikogule käesoleva aas
Niigi M Planeerimata mõi
ta lõpul.
sats HasNtamisVawa läbi
MereLadettide Zpelaew
waataZnine
„Wiljandi"
on põllutöõministeeriumis praegu käsil.
jõudnud.
Teatawasti seisab küsimus selles,' mis ots
Peale kahekuulise wäliswetes õpereisil
tarbeks seni planeeritud. ja edaspidi tükel
damisele määratud nlõisate südameid kõige wiibimise, jõudis eila peale lõunat mere
paremini wõiks kasutada. Sellekohane ka kadettide õpelaew-purjek „Wiljandi" Tal
wa on põllutöõministeeriumis walmis linna reidile. Laew asus kohe miinisada
saamas, tema esitamine walitsusele wiibib masse, kuhu teda wastuivõtma olid ilmu
peaasjalikult selle tõttu, et kawas ettenäh nud merejõudude juhataja k. t. -kapt. Saltza,
tud põllutöökoolide wõrgu kohta kõik maa merekadettide kooliülem j. t.
konnawalitsused seni weel pole jõudnud
Aino Kallase Sirjuttdusõhtu
oina arwamisi awaldada. Üleeilascl koos
hästi k'ovda läinud.
olekul põllutööministeeriumis peatati lähe
malt mõne üksiku mõisa kasutamise wõima
Aino Kallase kirjanduslik õhtu „Estoo»
luste juures, näit. Wala-Antsla mõisa j. t. uia" kontsertsaalis oli.eila. Osawõtmine
meie kirjandussõprade ning õppiwa noor
soo poolt oli wäga elaw, kõik isteplatsid
Mmit „Baltoonia" Dalvatse
olid täidetud ning rõdul kuulas hulk publi
tat'se wäljamaale müim.
kumi ettekandeid püsti seistes pealt.
Nagu mereusjauduspeawalitsuse ring
Ettekanded ise, nii oma sisu, kui ka ette»
koudadest kuulatile, kuwutsetcikse Eesti aurik kande poolest, awaldasid tuulajate peale
„Aaltoonia" wäljmuuale ära müüa. Selle sügawat mõju. Kirjanikule annetati hulk
asemele kawatsetakse wäliamaalt uus. laew, lillesid-
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CI f Cc
Saare maakonnas 57.131 rewisjoni- wõi
obroki-rubla
Petseri „ 123.091 tiinu kõlbulikku

Wee! wManõiikSWde waiimisSeft.
Wähaw kui kusagil mujal, timdub era
kondlust tvallauõukogudes. Seal tulewad
arutamise ja otsustamise alla tegeliku tähtsu
sega, suuremalt osalt majauduslised küst-muWb. Minnakse tihti küladewiisi Mlja,
iseäranis koolide, Wallamajade paigutamise
j. n. e. küstmuWeS. Me mrrga mehed
nõuko'guZ ON, siis ikka üstel nõul, olgu need
peremehed Wõi sulased. Mida suurem Wald,
seda vohkem on kokkrvpõrkamisi kokga hu
ivide äsjuZ. MMmõnkpsudes on otsusta
iaw sõna ütelda i?ka wrllmud praktika
meestel. Tuleb sellepärast ette, ei nõukogus,
kus mAKkmeHb ükS wõi teine
pereykees tihti stchtiwat osa etendab.
Kõfffbgül&i suured sõnalßksud edumeel
susest sa nn eÄffi MlktmSilkogitdeS praegusel
ajal enam ftttjrt osa ei etenda. Maatamehed
on harilikult Miükese haridusega. Üks wõi
teine nendest on tntkrtõ küll erakondlise ka
tekismusega sa erakouMste lööksõnadega,
tegeliku töö juures seda aga patju tarwitada
ci saa. Sellest tulebki, et näit. koolid neis
NjgldaÖes, kus mrmtameWd enamuses, sugu
gi. paremini ei ole kovraldgwd, kui teistes,
kus enamuses. Niisama ei ole
ka s!turt Wähet Gaeste hoolekande alal.
Vähe timdub Wilumuse? sa asjade kor
taldchnise oskuses. On tVasittwaidlemata
õige, et peremehed wallwaSsade ajamises
osawamad on, kui sulased ja maatamehed.
Sellepärast on ka pechempoolse enamusega
walAädes tstrWVuß nõukogu kvoSvlekute jä
reie suur. KäWse tWi koos, Mlkeldnkse
edasi ja Mast, tehakse üksteisele wastuLiiimiö otsust. Täna tehakse otsus ära,
järgmiM karMlÄknl ta ümber.
Otsuste cMv, mille Oastu mvakouuawalit
sus.järclltyaÄoe korvas protesti tõstab on
suur. Kõik cksstlö on nagu MküdWse
mässitud ei saa ega saa edasi.
Teine finn: pmGus maatameeste ena
musega nöukohudel seisab selles, et nad ei
mõiyta majapidaja.
Nimelt tundub suur tung suuri palkasid
määrata. Määratakse wallaametnitkudele
kõrgemad palgad ja nõnkogUliikmetele enes
tele.,tublid päeMrahad. Asutatakse suurel
mäm'al komisjonisid, kelle liikmetele jälle
tubWti maksetakse. Kus aga jalga ehk kätt
lirgmaWse, seal wallakaSsast raha Mljä
tilgub. WMawalitsUse ülespidamine läheb
sarnastes valdades Palju maksma. Kui
maatameeste hulka ideel kommuniste juAtub
jn,rieed mõjUle saAwad, siis tikutakse walla'
raha' kahe käega Mlja pilduma. Hiljuti

Kuid senini oli maksude pealepan emise
õigus piiratud. Edaspidi muutub lugu tei
seks. Et omawalitsusi rahulikust kitsikusest
päästa, tahetakse nüüd neile õigus anda
oma liikmetele suuremaid maksude summa
sid peale panna. Maksusid wõib määrata
siis nii palju, km kulude katteks tarwis läYeb; neid wõib määrata peremeestele, wõib
määrata maatameestele. On selge, ci seal,
kus maatamehed walimistel suure enamuse
oma kätte saawad, nad maamaksu ja sisse
tuleku maksu wiimase wõim aluseni tõsta
tkfob, kuna aga isikumaksu toast sugugi tar
witusÄe ei wõeta. Talu peale tähendab see
juba mõni tuhat marka lisamaksusid. Kui
seda enesele ära seletatakse, siis hakatakse
toast elawamini jalgu järel wedama jq min
nakse walimistel Mlja.
Et mingisuguseid jõukillustusi ei tohi
olla, on iseenesest selge. Põllumeestel tuleb
walimistele minna ühise nimekirjaga. On
töälla, nurkade ja kolkade wahel mõnesugu
sed lahkhelid, tulewad need enne omawahel
ära selgitada ja kandidaatide ülesseadmisel
nii talitada, et ükski toalla osa ilma asemik
kiideta ei jääks. Kuna wjanade ja uute põl
lumeeste ehk asunikkude majauduslised hu
toid käsikäes käi/wad, see iseäranis maksude
ja kohustuste jaotamisel silma paistab, siis
on küll wäga soowitaw, et siin kindlam side

seisis iveel sõmlm lehtedes, et

loodaks.

wald otsustanud kinkida Tallinna „tööliste
maja" heaks 2000 marka ja seda selsamal
ajal, kui oma asutused näljakäppa imewad,
kui näiteks oM'a koolidel mingisuguseid
õpeabinõusid ei ole, kiri iVallg oma hovned
hädalist remonti tarwitäMd, mida aga ei
saa ette ioõtta rahapuudusel. Teine ivald
maatameeste enamusega määranud suurema
summa ,',Wene näljahädaliste toetuses", sel
sainal ajal, kui wald Mikese remondi tege
mifeks oma koolimatav.

Iseäranis hdvlega iuljcb kaaluda üles
seatud kandidaate. Jäägu reegliks, e-t ainult
kõige tublimad ja praktiliste kogemustega
mehed üles seataks. Uutes nõukogudes oo?
laibad neid rasked kohustused.
Wallanõukoguj walrmishele järgnewad
Walimised maakonnanõukogndesse, mis juba
palju suuremat jõupingutust nõuawad, >sest
siin on palju raskem wõitlus ees ja põllu
meestel ka Palju rohkeni kaalu Peal.

ja riigilt abi käib nurumas. Niisugused
wallad on harilikult suurte wõlakoormate
all.
Juba kõige selle pärast on põllumeeste ko
luts ivallanõukogude walimisel walivel olla.
Tihti saawad sulased ja maatamehed ainult
sellepärast enamuse, et nad elawamalt wali
mistele lähewad, kuna aga peremehed tihti
küladekaupa koju jääwad, naiste ja tütarde
kaasawiimisest walimisele pole juttugi.
Kui aga wallaassade ajamise küsimus mi
mesi külmaks jätab, siis peaks ometi raha
kotti pmituwad küsimused tuld jalgade
alla tigomv.
Plkiris erakondlus algab peale kohustuste
jagamisel ja maksude määramisel. On wana
tuttaw asi, et peremeeste, peale katsutakse
kõiksuguste ettekäänete all koormaid Meere
tada. Näiteks pannakse nende peale küü
dikohustuse nime all sundus, kõik loalla
Veod maksuta ära wedada. Kui need weod
raha alla arwata, kogub õige ümmargune
maksude summa. Järjelikult on peremees
tele koolimajade ja loallamaja ülespidami
seks nati iraalkohvstglte näol erimaks peale
pcmtwd.

Wallawattem.

maad.

Wiljandi maak. 225.017.750 marka
Tartu „ 263.970.262 „
Pärnu „ 94.510.350 „
Walga ,r 109.739.790 „
Wõru „ 100.436.280 „
Saare „ 64.272.3/5 „
Petseri „ 64.027.320 „

ülemal ettetoodud hindamise üksusi maa
konnas leiduwa teede kilomeetri arwu peale
jagades, saame järgmised arwud:
Harju maak. iga adrasajand. kohta 4,89 mtr.
Kokku 1.510.862.911 marka
„ it n n 3,06 „
Krrntsaaukude kaugust läbisegi maakond
Sftmtc n n „ „ 4,87 rt
ljselk arwesse wõttes, on ühe kantsülla kruu
„ „ 3, /0 „
Wiljandi maak. iga puhtak.-r. peale 1,0 mtr. sa wedu ja laialilaotamine järgmiselt arwe
le wõetud:
Tartu „ n „ n 1,49 „
Harju maakonnas 5500 marka
Parim „ „ „ „ 1,50 ~
Järwa „ 4000 „
„ „ ti „ 2,40 „
Lääne „ 5000 „
n n tt ii 1,90 „
Wiru „ > 3500 „
Saare „ iga rewisj.-r. peale 15,00 „
Wiljandi „ 10.000 „
Petseri „ iga tiinu kõlb.maa p. 5,20 „
Tartu „ 6000 „
Edasi on wälja arwatud keskmine kruu
saweo kaugus iga maakonna kohta. See
Pärnu „ 4000 „
oleks:
Walga „ 7000 „
Wõru „ 3500 „
Harju maakonnas 5,5 kilom.
Saare „ 3000 „
Järwa „ 4,0 „
Petseri „ 4000 „
Lääne „ 5,0 „
illemal toodud andmete põhjal jõuab
Wiru „ 3,5 „
Wiljandi „ 10,0 „
teedeministeerium otsusele, et siiamaalne
teedetegemise kohustus on keskmise talu (50
Tartu „ 6,0 „
Pärnu „ 4,0 „
adrasajandiku) kohta aastas maksma läi
Walga „ 7,0 „
nud umbes 5000 marka. Edaspidiseks ka
Woru „ 3,5 „
watsetawa teedetegemise kohustuse juures
teeks see samasuguse keskmise talu kohta aas
Saare „ 3,0 fr
Petseri „ 4,0 „
tas 22.000 marka wälja.
Jlletst eelpool toodud andmetest järgneb
Lõpuks wõiks ehk lugejat weel huwi
nüüd teedetegemise naturaal-kohustuse suu tada wabariigi kiwiteede pikkus, korrashoiu
rus markades maakonna kohta, praegust kulud jne.
Meil on 1. ja 2. kl. rullitud kiwiteestd
teedetegemise wiisi ja headust arwesse wõt
tes:
295 klm., 1. ja 2. kl. laotatud kiwiteestd 205
klm. Kokku 500 klm.
Harju maakond 51.231.747 marka
Järwa „ 18.577.676 „
1 klm. rullitud kiwitee parandus ja kor»
Lääne „ 41.182.275
rashoid läheks maksma (aastas) 75.000 m.,
Wiru „ 30.339.130 „
1 klm. laotud kiwiteed aga 45.000 mk., 1
Wiljandi 42.011.460 „
klm. kruusatee kapitaal-parandus 265.000
marka.
Tartu „ 63.-352.863 „ .
Selle järele, läheks aastas maksma:
Pärnu „ 22.682.484 „
Walga „ 26.337.528 „
Rullitud kiwiteede korrashoid 22.125.000
Wõru „ 24.104.707 „
mk., laotatud kiwiteede korrash. 9.225.000
Saare „ 15.425.370 „
mk., kruusateede kapitaal-parandils, arwes
Petseri „ 17.922.049 „
se Mõttes 100 klm. aastas 26.500.000 mk.,
kõigi 1. ja 2. kl. sildade korrashoid 12 mil
- Kokku 353.167.389 marka
joni marka. Kokku 69.950.000 marka. Üm
On selge, et siiamaalne teede.tegemine ei marguselt 70 miljoni marka. Warem ar
tohiks meid rahuldada, kui 'tahame, et ivatud kruusateede korrashoid 1.510.000.000
maanteed paremaks ja koguni märksa pare marka. Kõik kokku 1.580.000.000 marka.
maks peaks minema. Teedeministeerium
Need arwud kõnelewad küllalt selget
katsub ka selle küsimuse peale wastust anda, keelt sellest suurest koormast, mis ainuüksi
kui kalliks läheks kogu wabariigi 1. ja 2. kl. meie wäikepõllupidajate õlgadel, mitu iuimmaanteede tegemine rahaliselt siis maksma, Mwe on- lasunud. Kuni Eesti wabariigi
kui kõiki teesid nii nagu kord ja kohus teh alguseni jäid selle ülekohtuse koorma kand
taks. Teedeministeeriumi arwamise järele jäte protestid ja palwed aga ainult hüüd
weetakse praeguse teedetegemise wiisi juures jaks hääleks. Eesti wabariigi esimesed
kõigest 6 kantsülda kruusa ühe kilomeetri aastad tõid natuke parandust: ka mõisa
pikkuse tee tüki peale. Korraliku tegemise maade peale laiendati teedetegemise kohus
ehk sillutamise juures peaks aga iga kilo tus.
meetri peale 25 kantsülda kruusa weetama.
Saab näha, kas mittepõllupidaate esi»
Eelpool toodud naturaalkohustuse suurus tajatel meie 'seadusandlises kogus on nii
ongi wälja arwatud 6 kantsülla kruusa tar palju õiglusetunnet, et nad ilma ilusaid sõ
witamise kohta. Nüüd aga waatame, mis uu tegemata äratundmisele jõuawad, et wa
läheks teede sillutamine terwe riigi kohta bariigi teedetegemise kohustus samuti kõigi
siis maksma, kui iga kilomeetri peale 25 kodanikkude ühine asi peaks olema, nagu
kantsülda Kruusa pandaks:
kogu meie riigi ülesehitamise töö paljudel
Harju maakond 213.465.615 marka
teistel aladelgi. On see nii, siis ei oleks
Järwa „ 77.406.934 „
kartust, et kawatsused, maanteesid siiamaal
Lääne „ 171.593.232 „
sest paremini korda seada, ainult paberile
Wiru „ 126.413.043 ..
wõiks jääda.

Eesll wMMgI maanteed armudes.
Eestis 11.400 kilomeetrit 1. ja 2. klassi maanteesid. Korralik teede sillutamine läheks
riigile aastas 1.510.862.911 marka maksma. Senine teedetegemise kohustus keskmise
talu kohta 5000 marfa maksma läinud; kawatsetawa teedetegemise kohustuse juures
läheks see 22.000 marka maksma.
Harju maakonnas 1450 klm.
Järwa „ 350 „
Lääne „ 300 „
Wiljandi „ 950 „
Tartu „ 1700 „
Pärnu „ 1050. „
Walga „ 450 „
Wiru „ 1750 „
Wõru 1100 „
Saare „ 900 „
Petseri „ 400 „

' Praegu arutamise uut maanteede sea
buseelnõu omawalitsuse komisjonis. Kui
märgid ei peta, siis jõuab see eelnõu weel
käesolewa kuu teisel poolel riigikogusse ja
wõib weel enne riiHi 1924. aasta eelarwe
arutamise algust, mtöa nowembri esimes

Arupärimine muulaste wa
bastamise kohta sõjaminis
teeriumis.

le tõttu ekslikud mõnelt poolt awaldatud
kuuldused, nagu tahaks walitsus meie
tööstus-ringkondc-de pealekäimisel ..asja
uuesti päewakorda wõtta" ja nagu oleksid
Wene ja Saksa erakonna riigikogu rüy wenelased mitmel puhul küsimuse waStu ela
mad on otsustanud lähemal ajal riigikogule wat huwi awaldanud. Sarnast huwi pole
arupärimise esitada muulaste wabästamise wenelaste poolt märgata.
kohta sõja-wäest. Mõlemad rühmad kogu
wad praegu arupärimiseks materjaali.
Sotsid ja isesotsid ühinemas.

Missuguses seisukorras Pü
sib kaubalepingu sõlmimise
teks päewckders oodetakse, seadusena riigiko
küsimus Wenemaaga?
gust wälja tulla. Selles mõttes ei peaks
mitte huwituseta olema mõnesugustel ar
Nagu kaubandus-tööstusmiuisteeriumi
wudel meie maanteedest kõneleda laske.
ringkondadest kuilleme, ei olewat Wene kesk
Käesolewas kirjutuses on jutt au.
walitsusel Mosktvas kaubalepingu sõlmi
itult 1. ja 2. klassi teedest, see on teedest?
mise wastu praegu niipalju huwi, 'et wõik
Kokku 11.400 klm.
mis meil enne olid tuntud kiwiteede, post
sid tekkida tegelikud läbirääkimised lepingu
Naroowataguste maade kohta ' puudu- sõlmimise suhtes. Meie poolt on lepingu
maapteebe ja kirikuteede nimetuse all.
Siin ette toodud arwud on saadud tee ivad andmed.
algatamiseks tarwilised sammud astutud.
demimsteeriumi maanteede inspektori and- M Maksu üksuste wahekord maakondade Juba poole aasta eest saadeti Nõukogude
walitsusele sellekohane ettepanek (note), mil
metest ja peaksid enam-wähem tõeoludelel Uaupa on järgmine:
lDHarju maakonnas 317.480 adrasajaudikku le peale aga seni wastust pole saadud. Va
wastama.
- Järwa 252.964 „
banduseks seletalvad wenelased, et nemad
Alljärgnevad arwud annawad ligikaud
se ülewaate teedetegemise naturaalkohustuse
i' Lääne „ 281.878 „
ikka iveel eeltöid areudawad. Wõib koguni
i Wiru „ 390.465 „
eeldada, et teatawatel Põhjustel kauba-lepin
suurusest üksiürte maakondade kaupa, kui ka
Wiljndi „ 700.191 puhtakasu-rbl.
gu soetaurist nii tarwilikukS ei Peetagi. Pidi
kogusummas.
- Tartu „ 1.181.075 „
juba näiteks ammugi teostuma SoomeKogusummas on Eesti wabariigi piiri
- Pärnu „ 630.069
Wene kaubalepingu sõlmimine, kuid asi ei
des 1. ja 2. klassi maanteid 11.400 kilo
! Walga „ 261.285 „
uihku paigast. Vea lootusetum näib lit
meetrit. Maakondade järele oleks nende
Wõru „ 601.128 „
alt Läti-Wene kaubaleoiuauaa. Olewat selteede Pikkus järgmine:
i

Nagu kuulda, on sotside ja isesotside era
konna keskkomiteed ühel häälel otsuse wastu
wõtnud, et mõlemate erakondade ühenda
mine Hauxburgi internatsionaali otsuste
alusel soowitaw oleks.
S)etjemE>ris on fotontfu§ foFfu Fuifubö.
mõlana erakonna kongressid, küs keskkomi"
teede otsusest teada antakse. Anvalawasti
otsustatakse ühinemine jaataivalr. Kong
ressi otsust ära ootamata on lähenewatel
omawalitsuse walimistel 'o-sid ja is-solsid
igal pool ühise nimekirjaga walimistele
minemas, nime all sotsiaaldemokraatide
ia rseseiswate sotsialistide blokk.

Reyap., oktoov-. m

Ne. L7l. 3

Kaia.
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PaewÄNNdts ed^
RsNZPetüso kawa wäljatöö
lmnine jaols
algab lähemal ajal haridusministeeriumis.
Kuna keskkoolid käesolewa õpeaastaga une
seaduse alusel töötama hakkawad, pandakse
esialgul kõigis ainetes proowiõpekawad
maksma, samuti ka usuõpetuses.
Algkoolide jaoks wäljatöötatud usuõpe
nise kawa ja põhimääruste läbiwaatamiue
jõudis tcatawasti juba eila haridusminis
teeriumi nõukogus lõpule. Nagu kuulda,
kawatses. haridusminister usuõpetuse kawa
teostamise põhimäärust eila wabariigi wa
kitsusele ettekande korras esitada.
Heale õpekawade kokkuseadmise jääb
tähtsamaks ülesandeks tarwiliselt ettewal
mistatud usuõpetajate soetamine. Eriti
raSke on Praegu usuõpetajate ettewalmis
tuse.'kursustele õpejõudusi (lektorist) leida.
Isegi ülikooli professorid ei söanda seda
ülesannet oma peale wõtta. >

põhjust arlvata, et asi rahulikult lahenda<
takse.

WiigiZsgN
AooSolck tiina kell lv hom.
Päe tv akord:

politsei poolt Kreuks t mahalaftmise kohta. 12.
Wabariigi wälitsuse wastamine riigikogu liigete

O. Köster':, H.' Larctci ja A. Pormanä aru
Soome-Wcne kanbandusläbirääkinnsed,
1. Kommunist P. Kecrdo küsimine wabariigi pärimise peale Püssi mõisa jagamisel ettetulmw
mis suwest saadik soigus seisid, algawcid walitsusele parunite koondumise kohta Eestis. uähtuSte kohta Wirumaal. 13. Wabariigi iva
2. Kommunistide P. Kcerdo, H. Allik'u ja A. litsuse waZtamine sotside arupärimise peale Wil
käesolewa nädala lõpul uuesti.
Janjonä arupärimise ettepanek lvabariigi tval, jandi linnale rendile antud maal olewa hoone
tööta tööliste toetamise asjus. 3. Kommuuis müügi kohta. 14. Wabariigi wälitsuse waZta
NMris üldstreiDi Varta.
tide J. Rcesen'i, W. Kangur'! ja R. Pälson'i mine iscsotside arupärimise peale hariduSminiS
arupärimise ettepanek wabariigi walitsusele Wil teeriumi sihilitkude korralduste kobia kooliõpeta
Berliin, 10. okt. (ETA.)
jandi maakonna riigimaade 4. ringkonna walit jäte kutsetunnistuste ja lahiircgisrrecrimiste
Wiimaste päewade osastreikide järel seja tegewuse kohta Adawere mõisa tõöliStclt asjus.
15. Walpriigi wälitsuse waStamine rii
kuulutasid kõik Ülem-Silcesia kaewandused maade ärawõtmije asjus. 4. KoinmuniStide gikogu liigete A. Kütt'i, O. KöStcr'i ja H.
W.' Kangur'!, H. Mik'u, N. Pälson'! ja J.- Ostrat'i arupärimise peale Loobu mõisa taga
24-wnnise protestistreigi wälja peaasjalt Necscuä
arupärimise ettepanek wabariigi walit
heinamaade tväljareutimise kohta. 16.
kult korralduste wastn, .milles lubatakse susele tööliSnoorsoo rongikäikude ärakeelamise wara
Wabariigi wälitsuse waStamine iscsotside arupä
nõutud 50°/,lise palgakõrgenduse asemel ai kohta rahtvuSwaheliscl tööliSnoorsoo pühal 2. rimise peale põllutvõmšmsiri icgewusa kohipr
nult 26°/>-line. Kui tänased läbirääkimised sept. s. a. 5. Sotside arupärimise ettepanek wa Suurc-Jaani alcwi maaga waruStamisell
tagajärgi ei anna, lubawad töölised üld bariigi tvalitsusele riigile lvöõrandatiw maade
MtsVoMisjoni LoosoLokul
ajutiste pidajate (kaaSrentnikkudc) seisukorra
stregi wälja kuulutada.
kohta. 6. Wabariigi wälitsuse wastamine sot waliti eila wähemuSrahwuste kultuur- ja
side &. Johanson'!, J. Wain'i ja P. Treiberg'!
arupärimise peale endiste mõisatööliste raske hoolekande omawalitsuse ajutise korraldaiM
ei soowt läbi
seisukorra kohta. 7. Wabariigi wälitsuse waS se seaduse aruandjaks Jaakson (dem. liit).
talniue riigikogu liigete A. Kütt'i, 3t. Penno ja Et kohtuministeerium on saanud täienda
O. KöSter'i arupärimise peale niõisate inwcn lvaid materjaale kohtupriistawite kautsjoni
London, 10. okt. (ETA.)
taari wõõrandamata jätmise ja häwitamise koh
Pariisist teatatakse: Saksa wälitsuse ta. 8. Wabariigi wälitsuse WaZtamine kommu kõrgendamise seaduseelnõu kohta, siiZ jäeti
po'olt Pariisi ja Brüsseli asjaajajate kandu nistide H. Allik'u, J. 3!cesen'i, H. Hcidcmau'i, selle scaduscelnõl: arutamine wälitsuse waS
Kohtmninisteerimni • 1924,
esitatud uue soowiawaldnse kohta. Saksale A. Janfou'i ja 3t. Pälson'! arupärimise peale tawal soowil seisma. Kaubalaewa ja ma
a. eelaMest.
lubatagu osawõtta läbirääkimistest töö Suuremõisa walla piirides asuwate riigi taga sinameeskonna sõidu ning kaubalaewa
karja- ja heinamaade ning Suureinõisa
Rahaministeeriumis uute kohtuhoonete ehi alustamist üle okkupceritud maakondades, wara
ja Leerimetsa «nimeliste heinamaade asjus. 9. tide seaduseelnõude arutamine katkestati se
tamise summad mahakärbitud.
teatatakse poolametlikult, olla põhjused ar Wabariigi wälitsuse waZtamine sotside arupäri niks kuni merikoolide seadus riigikogu poolt
Tulewase aasta eelarwe kokkuseadmisel wata, et Poincarü annab homme Saksa as mise peale Tartu maakonna, Alatskiwi mets wastu wõetakse.
on rahaminiSteerium hulk üksikute minis jaajajale selles asjas eitawa wastnse ning konna, Kirepi ja Padakõrwa jaoskonna riigi
Kõlwatu wõistluse kohta käiwat seadus
nictsatöölistelt teoorjuse nõudmise ja nende
teeriumite poolt nõuetawaid krcdiita maha et Prantsuse walitsus on Walmis tegema metsatööliste
eelnõu
otsustati enne kui seda esimesel luge
raskete töötiugimiste kohta. 10.
kärpinud'.
kõiki tarwilikka kokkuleppeid Ruhri loomu Wabariigi, wälitsuse wastamine iscsotside aru misel wastu wõtta, Madriidi konwentsioo
Nii on ka kohtuministeeriumi poolt esi liku majanduselu jaluleseadmiseks kohalik pärimise peale Kirepi mõisa iuwentaari ärawe uiga wõrrelda. Läbirääkimisi tekitas ka
tatud tulewa aasta eelarwest mnhakärbi kude tööandjate ja töölistega. Kui on täie damise ja selle mõisa majapidamises ettetulnud selle eelnõu pealkiri, mis laiemaulatusline
teiste wäärnähtuste kohta. 11. Wabariigi wä
liknlt lõppenud passiiwne ja
tud kõik summad, mis olid ettenähtud uute
olewat kui seadus on.
litsuse wastamine kommunistide J. Reescn'!, J.
töö
algannd
täies
ulatuses,
siis
oleks
Sire
kohtuhoonete ehitamiseks Tartus, Rakwe
Tomp'i ja H. Allik'u arupärimise peale kaitseres, Tapal ja mujal. Samuti on ka Kes semamr'il lubataw pöörda heakstegemisko
selaidu saarele ehitada kawatsetawa wangi misjoni poole palwega teda kuulda wõtta
maja ehitamiseks nõutud summad eelarwest heakstegemisküsimuse lahendamise asjus.
mahakürbitud. üldse nõudis .kohtuminis Sel teel ja ainult sel teel wõiwad algada
SMHmur AmMMM 'mthnmMt kssZD?ek
tecrium tnlewal aastal ehituste jaoks 55 kasulikud diplomaatlikud läbirääkimised
56 miljoni marka, missugune summa ter Saksamaa ja liitlaste wahel.
weni eelarwest rahaministeeriumi poolt
kesknädalal, 10. okt. Algus kell 0 õhtul. koerte ja jalgrataste pealt wõetaw maks
riigi eelarwe kokuseadmisel maha on kustu
tööliste söderatsi
läheb sõiduteede korraldamise peale. Jalg?
Juhatab Kullerkupp.
takud.
Juhataja teatab, et surma läbi on lah ratta sõidutee korraldamine on ette nähtud.
omn Zsngress ei
kunud wolinikkude hulgast lwn. A. G r ü n
Wenemaad.
Janson arwab, et ratsahobuste mak
Eesti DoNMsvKVseadus Mmb
berg (tööer.), kelle asemele tuleb Ä. Fried su tuleks tõsta 10.000 margani, samuti tu
London, 10. okt. (Eta.)
(tööerak.). . Lahkunu mälestust austatakse leks kõrgendada maksu lõbusõidu mootor
. jatöötttmisel.
Portlandist (Oregoni osar.) teatatakse: püstitõusmisega.
paatide pealt 5000 margani ja jahtide pealt
,•• Senini puuduwa konsulaar-seaduse kal Arutades Nõukogude wälitsuse sellekohast
Janson, (ises.) tõstab ülesse tööliste pal
15.000 margani. 'ään
lal" töötatakse välisministeeriumis juba pi ettepanekut, lükkas Ameerika tööliste föde kade kõrgendamise küsimuse, protesteerib
kemat aega. On tõlgitud Rootsi uuem ratsiooni kongress tagasi resolutsiooni, mille oma rühma nimel selle wastn, et linnawa
Wirma (sots) toob ette, et jalgraW-1
(1907. a. Pärit olew) konsulaar-seadus, mis järele föderatsiooni pidi nõudma Ühisrii litsu? seda küsimust wolikogu päewakorda teedele koguni transformaatorist on Paigu
ka meil sellekohase seaduse aluseks on wõe kide walitsuselt kaubandusliku läbikäimise pole wõtnud. Paneb ette käesolewat koosole tatud. Autode maksu kõrgeudamine üleliig
tud. Kui töödes mingisuguseid takistusi ei alustamist Wenemaaga, ja wõimalnse korral kut lõpetada ja järgmine koosolek reede Pea sel määral tooks juure kaudselt maksu tar
tule, siis loodetakse seda seaduseelnõud juba Nõukogude waitsuse tunnistamist.
le määrata, mil see küsimus arutusele tn witajatcle. üldse tuleks soodustada mood
sate edasiliikumist wahendite laialist tarwi
käesolewa kuU kestwusel wabariigi wälitsuse
/ London, 10. okt. (ETA.)
leks.
kaudu riigikogule esitada.
Portlandist (Oregoni osas.) teatatakse-.
Nagu selgub linnapea seletusest, pole lin tusele wõtmist. Taksisid tuleb aga regulee
Ameerika tööliste föderatsiooni kongress nawalitsusel midagi selle küsimuse päewakor rida. Paneb ette koertemaksn tõsta 1000
hääletas ettepaneku wastn asuda erilise da wõtmise wastu. Küsimus wõetakse Päe margani, sest koeri on linnas liig rohkelt.
KövMltmse soetamine wal
tööliste poliitilise erakonna organiseerimi wakorda.
Kaan (üürn.) paneb ette, omnibusside
jamaalt.
sele.
maksu jätta endiseks, kuid et nad sõi
Tänini on meie koolid, kui ka teised asu
Linnalllolikogu walimiste aja ja korra
duhinda 15 marga pealt 10 marga peale
tused peaasjalikult Saksamaalt kirjandust
kindlaksmääramine
alandaks.
Fiume küsimus te?mw.
soetaniid. .Sarnase nähtule põhjuseks oli
Tomp. (tööer.) leiab, et walijate nime
Omnibusside kaitseks kõneleb ka T o m p
Berliin, 9. okt. (Eta.)' •
asjaolu, et Saksamaa kirjandus kauemat
kirjad
tuleks
rohkemal
määral
Mäljapanna,
(tööer.).
Toredust pärast peetawatele koer
,
Belgradi
sõnume
järele
on
Fiume
küsi
aega wõrdlemisi madalate hindade juures
tele tuleks aga maksu kõrgendada.
mus uuesti sast.unud terawasse järku. neli kohta selleks on liig wähene.
seisis.
Linnapea Uuesson näitab, et igale wali
Ühenduses Saksa rahakursi kiire lange Itaalia wälitsuse pooit tehtud ettepanekud
Mü r k (majaom.) leiab imeliku olewat
jale nimekirjad kojlt kätte saadetakse, stega
olla.wastuwõtmatud.
Lõuna-Slaawia
walit
miscga on seal raamatute hinnad pööraselt
asjaolu,
et uulitsate korraldamiseks kunagi
tarMidust Pole neid uulitsanurkadele üles
kõrgele kruwitud, mille tagajärjel Saksa sus olla otsuseks teinud mitte taganeda Ra
raha ei leidu. Kui pannakse sõiduriistadele
maksusid peale, wõiwad nende omanikud
maalt kirjanduse soetamine sugugi otstar pallo lepingu aluselt, mille wastu Patusta panna.
LinnaMalitsuse ettepanek wõetakse ivaotn. ka nõnda, et imlitsad korras Autode
da Itaalia ettepanekud.
bekohaue Pole..
Seega määratakse lvalimiste aeg 8. ja 9. maksude määramisel tuleks ka nende raskust
Teiseks on Saksä uuema kirjanduse st
Waudesetts walitsuse wastu
detsembri Peale.
nrwesse wõtta, sest raskemad autod lõhu
suks peaasjalikult kihutuskirjaudus, millest
Rumeenias.
wad rohkem uulitsaid. Iseäranis suuresti
meil kasu Pole.
Kooliarstide juhatuskirja muutmine.
London, 10. okt. (ETA.)
lõhuwa-d uulitsaid omnibussid.
Ka wälitsuse asutused on seisukohale asu
„Dailh Mail'ile" teatatakse Bukarestist
Aruandjana esineb ln« K u k s.
uud, et edaspidi. Saksamaalt kirjanduse tel
Linnapea Uuesson teatab lõpuks, et au
limisest loobuda tuleks ja selle asemel Prant 10. okt., et sealne salapolitsei pääsis wande tide arwu suurendamisega on tarwidus tode taksid linnawalitsusel wäljatöötamisel
suse ning Inglismaa kirjandusturgudega seltsi jälgile, kes täna kawatses Bratiann tõusnud ka mõnede muudatuste järele juht on.
ja mitme ministri elu kallale kippuda. nöörides kooliarstide jaoks.
lähemat ühendiisi tuleks luua.
Hääletamisel kinnitatakse linnamaksud
Hulk isikuid wõeti kinni.
Muudatused kinnitatakse ettepandud kn järgmise parandusega: Koertemaksn alla ei
Lahkuminekud Ruhri tööliste keskel.
Munade M wõi • wäljmvedu
jul.
kuulu peale kcti-koerte ka koerad wäljas
London, 9. okt. (ETA.)
pool linna ehitnspiirkonda.
Eestist.
Linnarnaksude määramine 1924. a. peale.
Knuldawasji
polnud
Krupp
nõus
ühi
Kõik teised parandused >lükati tagasi.
9. oktoobril 1923. a. saatis p. k. „Es
Aruandjana esineb rahaasj. osak. juha
nema
Stinnes'i
ettepanekutega
prantslas
Maksu ülemmääraks ühe auto pealt on
tooma" Soomemaale 15 kasti mune ja
määratud 15000 mk., wäljaarwatud täis
10. oktoobril Nootsimaalc 41 tünni Mõid. tele. Thyssen olla juba mõne nädala eest kaja Drewerk.
Svrenk (ises.) arwab, et lõbusõidn kummidega ratastega omnibussid, mis ka
oma kaasmagnaadrst lahkulöönud. Ruhri
töölised ja sotsialistid tunnewad endid ra autode maksu tuleks kõrgendada 2000 mk kallima maksu alla wõiwad käia.
migipäew
hapuudusel wägä nõrgad olewat.
pealt 3000 margani hobusejõu pealt, sest
Wastn wõetakse soowiawaldus, et lin
duse wastu wõtnnd.
autod ajawat ühtelugu inimesi alla ja lõhn
Hiina wabaeiigi Põhiseadus
nawalitsuse
poolt kiires korras wäljatööta
mad teesid. Leps soowitab jalgratta-mak
Berliin, 10. okt. (ETA.)
taks
autode
ja
mootorrataste jaoks kindlad
walja Kuulutatud.
suks jätta endiselt 100 mk., sest jalgratta sõi
Saksa riigipnew wvttis erakorraliste
taksid.
duteedolewat
wäga
halwad.
Reintam
Peking,
10.
okt.
(Eta.)
wolitnstc seaduse cila kahxl lugemisel was
Uus Hiina tvabariigi president Tsa-Kun (rahw.) paneb ette maksti kõrgenduseraha
Tehtakse la soowiawaldus, et linna nntn, tagasi lükates kõik ettepanekud Saksa
kuulutas maksmaks uue Hiina põhiseaduse, kasutada ainult jalgratta sõiduteede korral Utjate sittutustöid hoolikamalt tehtaks.
rahwuslastc, Baieri rahwapartei . ja kom
mille Mäljatöötmnisega jõuti hiljuti lõpule damiseks. Ln. Bür g e r näitab, et .Harju
mnnistidc häälte Mastu.
(Järgneb.)
maakonnas autode maks wähem on, kui
pärast 12 aastat kestnud läbirääkimisi.
linnas, sellepärast oleks selle maksu kõrgen
Petrooleumi hind langeb.
Soome-Weue läbirääki
damine ebaloomulik. Sõiduteed, eriti jalg
Berliin, 10. okt. (ETA.)
mised edenewad soodsalt.
ratta-, on tõeSti halwad, kuid nende korral
New-?)orgist teatatakse Petrooleumi ta damiseks ei jätku raha. Ehitusosakonna
Helsingis, 10. okt. (ETA.)
©oome telegraafi agentuur kuu gawarade suurenemisest Ameerikas, mille poolt on teede sillutamiseks suurepärased jj [<ja!c suitsetajale olgu teada ,et Eestis kõige dare
kawad kokku seatud, luid tapitaali puudusel
| mad paberossid an j(j 3,SCiBOR"
lcb heast allikast, et diplomaatlikud läluraä järeldusel hinnad langewad. MerjkoS on
jääwad
nad esialgu teostamata. Linnapea
augustikuul
52
uut
allikat
vuuritud,
millest
kinnsed Soome ja Weue wahel JdaEtarjata
Uues so u tõendab, et autode, hobuste, ijMõudhe iscilyCoU C*ü. „TubahM.
mõrtsukatöö asjus soodsalt edenew.id. On 28 juba tegewuses.
, -r-

4' —

Nr.

Kaj a«

Naha- jn
toltitariifi küstmnsest.
Mont aeg kapasi otsustas wabariigi wa
utlns mitmete sisseweetaioate kaupade tolli
tõsta'. Lahtiseks on seni jäänud ainult na
ha - ja tekstiil-kanpade sisseweo-tolli kü
simus. ArnsaadallMt näeksid töösturid siin
tollide kergendamist. Kaubandusministee.
riitin olesvat selle wastu aga arinamisel, et
jalanoilde riidekaulla tolli tõsta ei tar
witseks. Meie jalanõude sa tiide-tööstus ei
olewat ministeeriumi orwates sveel nii
kaugele arenenud ega niüvõrd kivaliteediPüsiwaid kanbnsorte esitanud, 'et
Äõiks wäljÄmaa toodetega ivõistelda. Pea
lem ei saaks töösturid nskawat kindlustust
andh, et nende kaup iväärtuse poolest kaitse
tollide puhul ei lange, kuigi hind wahest
püsima jääks. Küll aga kalvatseb minis
teeriuni tväljamaalt sisseiveetawaid naha- ja
tekstiil-kaupü plombeexida, et ära hoida
nende müüki kodumaa toodete näol.
Omawalitsnsasutuste sea
duse-eelnSu ümbert ööta
mine.
SendMelnAt esiWakse riigikogule lnkcsnal
ajal.
' TeatäMsti töötati uus omäMlitsusasu
kuste seaduseelnõu juba kelliadel siseminis
teeriumi Poolt tvälja ning esitati riigikogu
le. Riigikogu lvastalvas komisjonis lvaa
dati nimetatud seaduseelnõu läbi ning anti
ühes omawalitstlste asutustelt saadud soo
wiawaldustega siseministeexiumile jvastalva
te Muudatuste ja paranduste tegemiseks ta
gasi.

Nüüd on seaduseelnõu läbivaatamisega
ja wastawate Paranduste tegemisega sise
ministeeriumis algust tehtud' ning ta loo
de takse weel käesoleiva kitu jooksul ümber
töötada-Hting rxigikopüle e'sikada. '
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1 Põllumehed Ja töösturid, I
W nõudke ainult kõigeparemaid ijSS
W HEZZI B*l®SlBlffl|*fll§flBg r- „„ N
M m's müügil kõig*" tarwitajate- ja majandusühisustes:
M Nahast masinarihmad, Inglismaalt, Norris & Co. tehasest R
Ehtsad ainult E. T. K. märgiga.
ttaameliharraust masinarihmad, Inglismaalt, Reddawei & Co. teh. D
Salata masinarihmad, Inglismaalt, Outra Belting & Co. tehasest. II
Pealadu: E. T. n. Tallinn. M

Baltimore Punalaewastilu
manõõwrid.
l Enamlise ajakirjanduse teatede põhjal
tvõiks oletada, et õige intensiüvselt walinis
takse ette praegusel ajal sõjategewuseks Bal
timere punalaelvastikku.
Läinud suivel korraldati nimetatud Pu
nalaewastikil meeskonna praktilist ettewal
miStust igasugustel merewäe teenistuse eri
aladel. >
Peale sulvise praktilise õpekursuse lõpe
tamise Pandi toime septembrikuu lõpu»
Baltimere punalaevastiku manööwrid. Need
manööwrid algasid 26. septembril Baltime
re PunalaeWastiku ülema Wiktorowi (endi
se merelväe ohwitseri, kommunisti) juhatu
sel. Manööwrite juhtimisest osawõtma oli
ilinunild Moskivast ka punawäe ülemjuha
taja abi mereasjanduse alal Pantershanski,
(endine-merewäe leitnant).
Manööwritest wõtsid osa: dreadnought
„Marat", endine Petropawlowsk, ristleja
„Auroora", nmlles 10 „Nowikn" tüübilist
naftaküttega miiniristlejat, nagu meie „Len
nuk" ja „Wambola",' mõned weealused paa
tid ja muud sõjalaewah ning merelennnkid.
Wiimaste poolt teostati manööwritel laia
liselt luure- ja sideteenistust.
Manööwrid kandsid praktilise õpetege
smise laadi. —n.

Perekonnaseisu seaduse-eel
nõu esitatakse neil
riigikogule.
' Perekonnaseisu seaduse eelnõu on nüüd
siseministeeriumi poolt, lvastawält ivabarii
Llõyd George Ameerikas.
gi walitsuse deklaratsioonis ettetoodud põ
Nagu New-Z)orgist teatatakse, on Llohd
lnmottele, ümbertöötatud ja ta esitatakse
arwatawasti juba lähemate päewade jooksul George 5. oktoobril Ameerikasse jõudnud.
Ta peatab Ühisriikides ainult lühikest aega
lvabaviigi Ulalitsuse kaudu riigikogule.
ja reisib lähemal ajal Kanaadasse. Was
tuwõtmine
New-ATorgi sadamas, millest ka
Linnade liidu
linnawalitsus osa wõttis, oli suurepäraline.
esitajate kogu koosolek peetakse Tallinna Sajad tuhandad olid kokku ttllnud, et Lloyd
linnawalitsuse ruumides, pühapäewal, 28. George': terwitada wõi teda näha.
okt. kell 11, järgmise Päewakorraga: lühike
Jutuajamisel ajakirjanduse esitajatega
ülewaade liidu senisest tegewusest, liidu 1924. seletas ta, et Euroopa seisukord olewat wä
a. tegewuskawa ja eelarwe. ; . —t— . ga halb. t
Sula warandused. ,i 0
Sir Jöhn Retcliffe romaan.
—' 28ale! Puha wale! karjus Brown. Kas
feie ei mäleta, et ma teile San Franziskos koguni neid
weriseid riideid näitasin, mida õnnetu Joss siis kandis, kui
ta selle suurtsugu mehe käsul tapeti.
* Wõimalik, et teie waese Jos<; kuue olete warasta
nud wõi ta mõnel muul teel endale muretsenud, jatkas
krahw, sel ajal, kui mind naise ja lapse juurest kisti
ja Wõimupüüdja soldatite poolt, kes ka meksikaanlase Jos6
Marillose uulitsawõitluses maha lasksid, sõjakohtu ette tas
siti. Sõjakohus mõistis mind surma. See sündis selle
pärast, ei ma waest meest abittüt surra ei tahtnud lasta
ur„kas, kuhu. ta, kuul seljas, oli roomanud, waid teda oma
teenri Bonifatsiufe ja oma poja abiga oma maija kand
sin, kuö ma kõik abinõud tarwitufcle wõtsin, et teda Päästa.
Seda nimetati kuriteoks, mille pärast mulle endale kuus
kuuli kel/asse oleks lastud oli see ju wastuhakkamine
wõinnldele! Ainult juhtumisi, wõi õigemini ühe tutwuse
kaudu paäftsin mahalaskmisest. sluid ka kõige osawama
arstt käsi ei wõinud waest gamvusiinot (kullakaeivajat)
enam päästa. Ta Pidi surema just arsti käte all kuuli
wäljatõmbamise ajal.
See jutustus kõlab imelikult, kuid ei ole mitte
wõimatu, ütles Raudkäsi pead raputades. Krahwi
rahulik toon awaldaõ tema peale sügawat muljet. Mis
sa arwäd, Jadgnar? Kas said kõigest aru, mida see wõõ
ras üttes? * /
haudus oma mõtteid. 'Ta wõpatas, kui
Raudkäsi selle küsimusega tema poole pööras.
—Ta pidi surema! Jah nii see on! Jaaguar on
pealik ja ta peab oma sõna! ütles indiaanlane.
Wannuu iga wandega, nüda teie minult nõuate,
et see mees waletab, karjus Browu. Ta ei wõi
linaski tõendada seda, mida ta räägib.
Pagana pihta! ütles krahw naerdes. Wahel
on õige hea, et wanad arlved alal hoitakse. Artoan, et
minu taskuraamatus on weel doktör Voisset' kwiitung
selle kohta, et ta minu käest 30 luidoori wastu on wõtnud
lõikuse eest, nulle ta- nieksikaanlase Jos6 kallal ette wõttis.
Sealjuures on ka kindral Saint-Arnaud' tunnistus selle

Werine kakelus Meksiko
saadikutekojas.
saadik maha lastud.
Meksikost tulewate teadete järele on seal
ses saadikutekojas ühel ööl traagiline sünd
mus juhtunud.
Kaks saadikut sattunud ägedasse tülisse,
mille tagajärjel saadik D e l c o n oma was
tase rewolwrikuuliga nmha lasknud.

Wslegenm-.
Rahtvustvahelise iihistegeXife näituse eeltööd
on kodumaa ühistegelaste peres hoogsasti
käimas. Mõne kuu eest moodustatud Gan
di näituse Eesti korraldaw toimkond, kelle
esimeheks liige H. Namsing, on ühendusse
astunud näituse täiöesaaiwa komiteega ja
saanud wiimase poolt suure kogu igasuguseid
selgitajaid materjaalisid, tingimisi ja müü
rusi. Nende põhjal oli wõimalik käsile
lvõtta üksikasjalise eeltööde korraldamise
Eesti ühistegeliste keskorganisatsioonide
tvahel ja informeerida näitusest ivabariigi
lvalitsust ja walitsuse asutusi. Kodumaalt
esinenxtd näitusel järgmised keskorganisatsi
oonid: Eesti ühistegeline liit, rahwäpank,
kartuliühisnste liit, „Estoonia", E. T. K.
ja tthistrükikoda.
Tarwitajate keskühisuse kalvatsus on sel
le eest hoolitseda, et Eesti organiseeritud
tarwitajate ring oma sisemaa eksport ja
import suurkaubandusega ja kaubasaotussüs
ieemiga, omatööstusega j. n. e. piltlikult
Gcmdi näituse kaudu tertve ilma ees esineks.
Selloks on Praegu esinemiskawade kokku
seadmise ja korralduste eeltööd kõigis kesk
ühisuse osakondades käimas. Teised osa
wõtjad ühistegelised keskorganisatsioon id kor-

kohta, et meksikaanlast kõige kirikliku toredusega lubatakse
matta. Summa, mille ma Jos6 Marillose mawse' Peale
kulutasin, wõitis ta minult würflimängus. Sun on need
paberid. Mina olen oma sõna pidanud. Nüüd on teie
käes kord näidata, kas teie oma lubadust tahate täita.
Krahw wõttts paberid oma põuest'ja ulatas nad
Raudkäele.

Ei, mu härra, mina ei oska lugeda. Pean siiski
tunnistama, et hakkan juba teie sõnu uskuma.
Mina lugesin neid paberid teel, ütles Risti
kandja wahele, ja wõin teile kinnitada, et seal seisab,
mida see härra teile praegu ütles.
See on wale, põrgulik wale, nii tõesti kui Ju
mal mind aitab. Ta on selle wale wälja mõelnud, et
minult minu warandust rööwida! karjus Brown weel
kord, kusjuures ta käe oma kuue tasku pistis. Kuid
Jonatan Brown ei ole mees, kes end ühest ärajooksnud
krahwist laseks paljaks riisuda. Sure, koer!
Brown kargas sammu krahwi poole ja kiskus oma
taskust suure puZsi. Kuid juba järgmisel silmapilgul kuk
kus tal nuga käest, ta karjatas ja haaras pahema käega
oma paremat kätt.
Lühike must lint rippus tal parema käe küljest alla,
tõmbus rõngasse ja wedrutas tule walgnses.
Püha Neitsi! See on ju sulgmadu!
Nisttkandja kargas õnnetu mehe poole, tõukas ussi
oma püssi päraga, nii et uss maha kukkus. Siis pani
ta oma ttlgewa saapa ussi peale ja astus ta lömaks.
See kõik sündis mõne minuti jooksul. Kõik wahtisid
kohkunult Browni otsa. Isegi indiaanlane toibus.oma
õnnetusest.

Loodan, et uss ei ole teid hammustanud? kü
sis Ristikandja kahwatuna.
Mees, pange käsi kiwi peale! käskis Raudkäsi.
Warukas ülesse! Jaaguar, kirwes Raiun tal käe
liikme kohalt maha.
Brown kargas kohkudes tagasi.
Olete hulluks läinud? kisendas ta hirmuga.
Wõi tahate mind tappa? See on ju lihtne madu ham
mustus. Andke mulle oma haawarohtu, siis räägiine
edasi! Et see ka weel wahele pidi ttilema!
On juba hilja. ütles Raudkäsi wõpatades.
Waewalt oles köe maharaiumine teid päästnud, kui see

raldawad omi eeltöid wastawalt oma en>
aladele ning ühisel heal tahtmisel ja nõu!
astub noore EeSti ühistegelaste pere jul
gelt ja iseteadlikult terwe maailma armus
tawa Pilgu alla.
On loota, et meie walitsuse wõimud rah
wnsliknl töö- ja hoolekande alal näitusel
wastawalt esinewad, mida näituse korralda
jad Gandis suure rõõmuga terwitawad.

KohM
Ohwitsesi sõnadega haawa
m.ife eest 1 a. distsipl.-komPaniisse.
Mõrus 21. dets. 1921. a. kell 9 õhtu
nägi noorem leitnant N. Riia uul. kahte rü
selewat meest, lähemale minnes tundis ta
rüselejates politseikordniku ja joobnud sõdu
ri ära. Küsimise peale, miS sünnib, was
tas sõdur, et see küsija asi pole. Ohwitser
käskis joobnul koju minna, kuid see tormas
selle asemel lähemasse restoraani, kuhu
kordnik ja 'leit. järele läksid. Ka siin ei
awaldanud joobnu oma nime, ja kui leit
nant tema ärawiimiseks abi läks tooma, ui
inetas sõdur leitnanti kaabakaks. Tehti kind
laks, et joobnu oli 7 jalawäe rügemendi
kapral Johanson.
.8. okt. tuli asi Tarttls sõjaringkonna»
kohtu istumisel aruwsele, kus tunnistajate
läbi Johansoni süü kindlaks tehtt.- Kohus
mõistis Karl Anne p. Johansoni, 29 a.
wana, üheks aastaks disisjplinaar kompa
niiSse ühes mõnesuguste eesõiguste kitsen
dn/l'ga. —n.
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silmapilkselt oleks sündinud. Teadke, et sulgmadu eht
kulebrilla tagajärjeks on Paratamatu surm
Olen niisugust õnnetust. üksainus kord näinud nende 2?
aasta jooksul, mis ma läänes jahti Pean.
Mees, mõtelge nüüd oma hingeõnnistuse peale.
Paluge Jilmalat, et teie patud teile andeks antaks.
Browu winskles oma põlwedel, huludes hirmu ja
waln pärast. Ta wõnkles krahwi jalge ees, kes, nagu ra
batud sellest, hirmsast sündmusest, liikumata paigal seisis.
Halastust! Halastust! Tunnistan, et olen wa
letanud. Teie kandsite Jos6 eest hoolt tema wiimasel wn
uil. Teie peate poole kullast omale saama, ainult ärac
laske mind surra. Nüüd, kus ma eesmärgile nii ligidal
nii ligidal olen! Peab leiduma abinõu minu päästmiseks
Annan miljonid selle eest! Olgu te äraneetud, kui He
wiiwitate! Appi! Appi!
Waht tuli tal suust wälja. Ta nägu tursus ja läks
mustaks. Silmamunad muutusid tal Meriseks ic, fnHh
°nm ko°bat-i°st ma. ima ta ise köi ° a a „aä
winskles.

Krahw pööras oma näo kohutusega tema pealt ära.
Puha ema, halasta tema hinge peale!
... Kuld! Õlgu te äraneetud, kes teie mind
pia meelitasite! Olgu te sada korda ära ueetud'
'see põletab!.. Kuidas see sööb! Põrgu tuli'
Browni hääl mnnttis kähisewaks möirgamiseks. Siis
lak» ta ikka norgeinaks za nõrgeniaks ja w vbus miimn?*
täiesti. Wõpatilsed tema kehas kustusid.
Jonatan Browu oli surnud!
Ristikandja tegi ristimärgi tema üle.
.. issand >zunial, kelle kätt nieie laanes sagedasti
näeme, on oma kohut mõt]tnuö. Antagu tema patud te.
male aiideks.
Zärgnes Pikk waikuS, mida keegi ei julgenud segada
Minnaks asws Raudkäsi krahwi juure ja andis te
niale oma käe.
Andke andeks, senjoor, et teile ülekohut olen tei
nud. Mees, kelle Põrm siin meie ees lamab, on meile
waletanud teie üle ja meie sõbra surma üle. Olge terwe
tulemast ja uskuge, et teie seda saate, niis teil õigus on
saada. Loodan, et see ka. Jaaguari arwamine on.
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Tallinna sSnnmid.

Waslupidaw, mahutab hästi, ei riku

Tesaker ja muusika.
teaatcr.

pesu

Lwnamaksud ISS4. aasta
Peale
on rahaasjanduse komisjoni poolt jäetud
Peaasjalikult endiseks, tväljaarwaies auto,
jalgratta ja koeramaksud. Wiimaseid ot
sustati kõrgendada': isiklikuks Vajaduseks
tarwitataVate autode, mootorrataste ja
mootorpaatide maksir 1500 mk. pealt 2000
M. peale hobüsejõu pealt, määrates maksu
ülemmääraks 18.090 m. asemel 24.000 mk.;
reisijate wedamisoks äuwde, omnibus
side, mootorrataste ja mootorpaatide mäk
su 10W m. Pealt 1500 m. peale iga hobu.se
jõu pealt, kõrgendades maksu ülemmäära
10.000 m. pealt 15.000 m. peale; weoks
autode, mootorrataste ja ' mootorpaatide
pealt 500 m. pealt 750 ni. peale.
Jalgrataste maksu kõrgendatakse 1W m.
pealt 200 m. peale.
Koerte mMü 300 m. stealt 500 m.
jieale.

Maksltde kõrgendamise Vajadust põhjen
tab konnsjon sellega, et autod kõige rohkem
uulitsaid lõhMvad, nii et teatud uulitsad,
mida autod rohkem tarwiiamad, nõuawad
iga aasta Parandust. Jalgratta teede eest
on seni wähe hoolitsetud, mille tõttu nad
praegu korratusse seisukorda sattunud. Tee
de korrashoidmine nõüab aga suuremat ku
lu ning loomulikult tuleb teede tarwitaja
tel osa kulusid oma kanda wõtta. Koerad
sünnitawad parkidel ja puiesteedel rohkelt
häwitustööd ning koeramaksu kõrgendamine
aitab wahest kaasa nende ärwu Vähendami
seks.

Kõik teised maksud on jäänud endiseks.
Endiseks on jäänud ka maksu õiendamise
tähtajad, s. d.f hobuste, eeslite, rakenduste,
kärude, kelkude ja saapapuhastajatelt wõe
taw .maks 15. Veebruar.. Koertemaks
1. märts. Autode ja mootorrataste maks
—' 1. mai. Igat liiki mootorpaatide, Paa
iide, süstade,' jahtide ja jalgrataste maks
15. mai. Tähtajaks maksmata jäänud sum
made pealt Võetakse trahwiraha: esimesel
kuul 25 protsenti, peale esimest kuud 100

töötada ja teedennnisteeriumile ühes' rendi
tingimistega ette panna.
Nüüd on mereasjanduse pealvalitsus
nimetatud tööga lõpule jõudnud. Ühes
Uue sadama maa-ala planeerimiskawaga on
ka Paljassaare planeerimiskawa esitatud,
k.una mereasjanduse peawalitsusele õige pal
ju paberid sisse on antud Paljassaare maa
ala rentimise kohta. Nii on siis nüüd' pla
neeritud U.ue sadama piirkonnas Karja
maa, Kopli ja Erika uulitsate Wahel astuv
mack-ala ning osa Paljassaare maa-alast,
mis nrereasjänduse peaValitsuse kasutada on.
KaVade järele, mis eelpool nimetatud
maä-alade planeerimise kohta Väljatöötatud',
inleks Paljassaarel Väljarentimisele 162
krunti, igaüks nmbkandu 800 rmttsülda suur.
ja Uues sadamas Kopli uulitsa läheduses
192 krunti, irmöes 400 rmttsülda suured.
Uh es pioneer emise käivaga on mereasjan
duse pe'Vvalitsuse poolt ka kruntidel ehtta
misele tulevate elumajade kcpvad wälja
töötatud. Nende järele oleksid majad kahe
kordsed, nelja ja kaheksa korteriga. Kui
Võtta, et pooled majad oleksid kaheksa (kahe
toalised) ja pooled majad nelja karteriga
(kolmetoalised), siis saaksime Uues sadamas
Kopli uulitsa Piirkonnas üksinda 600 uut
korterit juure, mis selgesti näitab kui suur
tähtsus selle' mqa-ala planeerimisel ja Väl
jarentimisel on. Rendi kruntide soowijaid
leidub tarVilisel määral.
Krundid kaVatsetakse kõik kauemaks
ajaks wäljarentida ja neid esimeses järje
korras soowijatele riigiametnikkudele elu
hoonete ehitamiseks anda.

Linnawolikoau walimiste
asjus
esitas linnavalitsus Volikogule kinnitami
seks järgmise. ettepaneku:

Linnawolikogu Välimisi toinretatakse 8.
ja 9. detsembril 1923. a. Walimise päewa
dest, tundidest ja kohtadest kuulutatakse
müürilehtedel ja ajalehtedes ühes Valijate
nimekirjade teistkordse läbiwaatamise tea
daandega. ' ' ' . XJ
Kandidaatide nimekirjad, kus äratchen
datud kandidaadi nimi, eesnimi ja ivana
dus, pannakse wälja üldiseks.teadaandmi
seks: linna statistika büroos (Väliste uste
juures), raekoja wäliste uste juures ja ees
ruumis, linna kassas ja gaasi- ja weewärgi
kontoris.
WÄimiskaardid ja walimisesedelid toi
metatakse Valijatele koju kätte.
Uuesti Valitud linnawolinikkude nime
kiri pannakse wälja raekoja ja
Avaldatakse „Riigi Teatajas".

Täna, neljapäewal, Dimitri Smirnofst rei

seks külaskäigu etenduseks Verdi ooper „Trawia

ta", «lilles kuulus külaline esineb Alfredona.
mis osas tal mullusel külaskäigul arwustuse ja

publikumi üksmeelsel otsusel silmapaistew menu

oli. Violettat (nimiosa), laulab pr. R? Ki t ten külalisena.
Homme, rahwaetenduseks Moliere'i ~Ihnus",

Uute trammi-kmaunite ehi
tamine „DALgatelisl" ei ede
ne.
Nagu teada, anti linnavalitsuse poolt
mõni aeg tagasi „Dtvigateli" tehasele tram
mi nuie Vagunite ehitamiseks stfurem tel
limine. Kuna tehases aga juba pikemat
aega streik kestab, mida põle suudetud' la
hendada, tuli loomulikult takistus ka tram
mi Vagunite ehituses.
Eila käis trammi komisjon tehases wa
gumte ehituse küsimusega koha peal tutwu
nemas. Praegu kestab tehases Vagunite
plaanide joonistus ning tehase juhatus
lovtwat kahe-kolme nädala pärast, kui streik
lahendatud, ka Vagunite ehitamisele asuda.
Muidugi ei suudeta tellimist enam lepingus
ettenähtud tähtajaks täita.
Trammi komisjon jättis esialgu küsi
muse lahtiseks. Kui tehases ka edaspidi sar
nane segane olukord edasi kestab, on Või
malik isegi lepingu tühistamine.
Trammi roobaste

nimiosas Hugo Laur. Teaatribüroo?
Draamatcaater.

Laupäewal, 13. esietenduseks F. Molnar'i
ilus naljamäng „Hunt"? Pühapäewal, 14. okt.
kell 3 p. l. lastele teist korda „Wahwa rätse
pake", Teaatribüroo.
2. sümfoonia kontsert „Estoonia3"

on reedel, 12. oktoobril s. a. kell õhtul.
Eeskawa, mis> pühendawd Wene helimeisttitele,

sisaldab eneses Glasunowi sümfooniat nr. 5,

Tschaikowski sinnfoonilist fantaasiat „Francesca

da Nimini" ja Dawõdowi cello kontserti bra
Bööcke ettekandel. Kontsertbüroo.
LaemaWgu iealed-

Sisse jõudsid 9. ja 19. oktoobril:
Wene nõukogude aurik „Profsojus" Ham
burgist segakaubaga, wõttis kütteaineid peale
ning sõitis Peterburgi edasi? Eesti mootorlae
wad „Jlo" ja „Wada" Helsingist tühjalt?
Prantsuse aurik „La Damise" Havrest koorma
ga. Soome aurik „Ebba Munck" Helsingist reisi
jäte, posti ja segakcrnbaga. Inglise aurik „Da
go" Hullist reisijate, kiwisöe->.ja segakauba koor

maga. Daani aurik „Hulda
mis Belgiast tellitud, on juba umbes üks Kastelist
koksikoormaga?
kolmandik osa siia jõudnud. Roobaste ma
hapanemisega on algust tehtud' Narsva'
juZälja läksid:
inaantee liinil.
Eesti aurik „Waasa" Helsingi reisijate ja
segakaubaga? Eesti aurik „Kalewipoeg" Stok
Autasu määramine linna
holmi reisijate, posti ja segakaubaga.- Soome
purjelaew „Usko" Suursaare' kartulikoormaga.teenijatele.
Saksa aurik „Schlesien" Peterburgi reisijate ja
ülejäänud kaubaga.- Saksa aurik „Mosel" Pe
Autasu määramise korda kavatsetakse
terburgi ülejäänud kaubaga. Soome aurik
muuta.
„Viola" reisijate, posti ja segakaubaga? Eesti
LinnaVolikogu poolt omal ajal biastu mootor- ja purjelaewad: „Waike", „Elo",
wõetud autasu määramise korras linnatee „Emmi", „Juuli", „Linda" Helsingi kartuli
Soome aurik „Pääskl)niemi" Hei
nijatele oli ettenähtud järgmised tasu asi koormaga.singi kartulikoormaga. Saksa aurik ..Oberbürger
m ed:

Isikule, kes 25 aastat linna teenistuses
olnud,
anti autasu 3-kordne kuupalk; edasi
Linnawalitsus esitas selle kawa Ivoliko
kaÄvas
tasu alaimnäär proportsionaalselt
gule kinnitamiseks '
teenistuse aastate arwUga. Üldse oli ette
nähtud 9 autasu liiki.
Tööstuse raioonide kind
Et sarnase korra juures autasu summad'
laksmääramine.
järjekindlalt kaÄvcttvad, on loonmlik.
Linna rahaasjanduse komisjon leidis,
. Linna ehituse komisjoni Viimasel koos
et tähendatud autasu' määramise kord puu
olekul oli päewakorras tööstuse rajoonide
dulik on ja esitab linnawäliisusele ja -woli
kindlaksmääramine linna piirkonnas. Sel
kogule ettepaneku, mille järele praegu maks
le järele peab komisjon tarwilikuks ära kee
wusel olew kord ära tuleks muuta ja tule
lata' igasugu tööstuste ehitamise Tovm>wikus autasu anda ainult ühe kuupalga
peale, Kadrioru mereranda, politseiaeda,
suuruses, Vahet tegemata teenistuse aja
Kaupmehe ja Harju uulitsate piirkonda.
goooOooooooOoo®ooo®o©ooo®©®ö©|
Tatari uulitsa Piirkonda lubatakse awa 8 Peenemaitseline suitsetaja tarwi- o arwir suuruse juures.
Wiimasel ajal on autasu nõudmisega
ta sarnaseid tööstuse ettewõtteid, mis.müra
§ tab aiuult A.-S. „ASTORIA" g
esinenud terwe rida linnateemjaid, kooli
ja suitsü ei tekita ja sellega elanikkude rahu
g / aromaatiiisi paberosse g
õpetajaid jne., kes küll 25 aastat ehk roh
ei riku.
kem teeninud, kuid üns alles
Nariva ja Suure Tartumaanteede Pui
hiljem linna asutusteks ülewõeti, nagu
esteede ringis lubatakse awäda sarnaseid
| JDLEIKA"!
keskhaigemaja, mitmed koolid jne.
tööstust, mis ühenduses kauplustega, nagu
Et neid autasu nõudjaid rahuldada, tu
kulla- ja kellasepa, jalgrataste, kirjutusma g 10 tk. 15 mk. ja 20 tk. 30 mk.
leks
linnawälitsuselt 500.000 mk. krediiti
sinate jne. tööstused.
Need ärid lubatakse awada kuni 2J) 00600000000000900990000000000» nõuda.
meetri sügawuseni Tartu- ja Narwa maan
Rcstoraan oksjoni all.
Tähelepanemiseks majade
teede raioonis. Edasi wõiwad tegutseda
need ärid, mis müra, tahma ja lõhnu ei
ehitajatele.
Kohtupriistawi korraldusel müüakse 19.
sünnita alla 20 meetri sügawuses ülal tä
Seni on paljud majaomanikud ja ehi oktoobril s. a. restoraan ~Teaater-Keller'is"
tähendatud uulitsate raioonis. J
(Draamateaatri majas) T. ja P. Wiisak'ite
Pelgulinna piirkonnas on lubatud awa tuse arhitektid majasid ehitanud, ilma et wallaswara ära, mis seisab koos laudadest,
nad ehituse prvjektisid linna ehituse osa
da sarnaseid tööstust, mis müra, suitsu yt
toolidest, puhwetikapp, riidekapid' jne. Müü
konnale esitanud õleks.
tahma ei sünnita.
Sarnase
kõrra
juures
tulewad
sagedasti
mine sünnib wõlauskujate nõudmiste ra
Siin juures on wäljaarwatud Pelgu
huldamiseks.
linnalvalitsuse
ja
ehitajate
wahel
mitmesu
linnas need maa-alad, mis. tänawu planee gnsed sõowimata sekeldused esile.
riti, seal on igasuguste tööstuste awamine
Küna ehitajad linna planeerimise ka
keelatud.
ZarsluslõS alul!.
woga
tuttaivad pole, ehitalvad nad. hooned
Suurtööstuste raioonideks jääks piir
Karskusselts „Zdee" aasta
kond Wolta uulitsa nurgalt Kopli maani sarnase koha peale, mis uulitsate rajamiseks
ja laiendamiseks ettenähtud on.
peakoosolek.
nani, siis Paljassaar ja piirkond Suur Ta
Et sarnaseid sekeldusi ära hoida, soowi
rtu maantee Tselluloose Vabriku juurest õl
Piihapäctixil, oktoobril, Pidas kohalik
tab linna ehituse konnsjon, et majaomani
gades kuni turba rabani.
karskuse-selts
„Jdee" Toom-Kohtu mil. 2
Nende tööstuste kohta, mis keelatud' knd ja ehituse arhitektid enne hoone ehita oma aastakoosolekut. Koosolekust osawõt
mist ehituse projekti linna ehitusosakonnale
'piirkondades juba olemas ön, wõeti tvastu esitaks tarvilikkude näpunäidete ja juht jäte arw oli wähene.
põhimõte, mille järele tähendatud tööstuste nööride saamiseks.
Peakoosolekul tutwustati koosolijaid
suurendamine ja laiendamine keelatud on.
karskusseltsi senise tegewusega ja lähemate
Tööstusrajoonide lõpulik kindlaksmää
kavatsustega. Seltsi liikmete artv ulatab
Majaomanikkude Protestid
ramine sünnib lähemal ajal.
praegu 50 peale. Karskuse-idee propagee
kõrgete majamaksude
rimise otstarbel on seltZ karskus-instruktori
wastu.
anietisse
seadnud, kes Harju maakonnas rea
Miinisadama ja Paljas
karskus-koosolekutel
kõnedega esinenud. Ku
Umbes
30
majaomanikku
esitasid
linnaiaare maaala wäljarenti
Valitsusele protestikirja, et neile määratud na seltsi käes Eesti karskusliidu ülesande!
mise kawa wälja töötatud.
majamaksud liiga kõrged on. Ühtlasi palu. ka karskusemõtte õhutamine Harjumaal on.
Wiiljurrntimiselc uute elumajade ehitami sid nad neile määratud majamaksnsid alan siis kawatseb selts tähendatud maakonna?
rea karskuskongresse korraldada, karskus
dadaks.
seks tuleb 2«S krunti.
seltse asutada j. n. e. Ka tahetakse rohkem
Põhjuseks
toodi
ette
peaasjalikult
re
- Kä-Sol-Iw aasta suiv-l icWi Iccwninis.
tähelepanu pöörata laste seaS karsrusmõtte
monttööde
suuri
kulusid
jne.
Nahaasjan
teeriumi poolt mereasjanduse peawalttmiele
duse komisjon otsustas sisseantud protestid elustamise peale, selleks kootides loodus
ülesandeks Uue (end. A!nm
ühinguid ellu kutsudes.
tähelepanemata
jätta.
sadamal maaala planeerimise katva maljaprotsenti.
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meister Hacken" Stettini reisijate ja segakauba

ga. Saksa aurik ~Vineta" Londoni winecri- ja
metsakoormaga. Eesti mootorlaew ..Felea/: ,
Helsingi tühjalt.- Läti aurik „Biruta" Wiiburr !
«->». ' •- OT(,
SmiWssd sa?MM.
Suurem tulekahju Alliku wallaS.
Neil päewil põlesid Järwa maakonnas Al
liku wallas asuwa Tõnise talu hooned, millede
wäärtus kaugelt üle miljoni ulatab, maha.- Et
hooned kõik korraga põlema hakkasid, siis oldi
arwmnisel, et siin süütamisega tegemist ja
asuti aZja jälgimisele, kus järgmist olla selgu
und: Tõnise talu kohta pidas HanZ Pärl, ühes
oma isaga, mis tema käeSolewal suwel ostu
teel 570.000 marga eest omandanud ning hil
jem hooned kinnitusselisis Eesti Lloid 550.000
marga eest kinnitas, mis wälja teeb terwe koha

wäärtuse? ' Mõni päew pärast kinnitamist lask
und Hans Pärl hooned teistkorda Tartu kinni
tusseltsis 450.000 marga eest kinnitada, seega

kokku ühe miljoni marga peale? Peale selle on

mahapõlenud hoonetest tulekahju eel kõik kraam

ja loomad lähedal asuwasse isa talusse toime
tatud.- Samuti puudus kaewu juures weewõt
mise pang, mis alatasa seal seisis? Eeltoodud
asjaolusid arwesse wõttes oldi arwmnisel, ci
siin süütamisega tegemist? Hans Pärl oma isa
ga paigutati asja selgitamiseks wangimaija.

Margused Tallinnas.
9,- jlp.- waraStati Punasel uuk.- nr? 17- elul

seival Kristjan Pastil taskust 20.009 marka
raha.- Arthur Kuusmannil Pirita jõelt paar.
Marienne Täddrel Kullasepa uul? nr. 10 asu
ivast kontorist käekott ühes raha ja dokumentide

ga.- Karl Nahkoil 4000 nr? raha. Gustalv
Kemmil jalgratas 6000 marga WäärtuseS. Jüri
Kiigajäanil purjelaelv ..Nosine" pealt mitme
suguseid asju 6300 marga WäärtuseS-- Dimitri
Shwõrkowil ja Aleksander Sautinil kokku 6000
marka raha.- Ida Weegelil Jaani kiriku käär

tämbrist naisterahwa ülijakk ühes isikutunnistuse
ja dokumentidega 6000 marga wäärtuseS.' Mart

Sumpmannil üks meesterahwa ülikond 10.000

marga wäärtuses. Aleksander Tswetkowil kusa

gil restoraaniS wiibimise ajal üks pakk sinist
ülikonna riiet. . Sadamas asuwast Meieri ai
dast nr. 16 üks karp mitmesuguste naisterahwa
kaelaehetega.-

Samal kp. on wargad Rüütli uul. nr. 28
asuwaSse Tõnisson ja Ko kontorisse akna pu
rustamise teel sisse tunginud, kõik lauasahtlid
lahti murdnud ja teras rahakapi kallal lahti
murdmise katset toimetanud, kuid nähtawasti
kellegi poolt segatud, mispärast lahkunud', ilma
et midagi ära oleks suutnud warastada.-

Naske.haawauune sõnawahctuse tagajärjel.
9. skp. õhtul olnud Harju maakonnas Rehata

wallaZ Klausi taluS kohalikkude tööliste kooS
wiibtmine, kus lotina joodud, millest ka talu

omanik August Krutzcrg ja sama walla kod) Karl

Berg osa lootnud.- Hiljem sattunud Kruberg ja

Berg omalvahel sõnalvahetnsse. kuSjuurcS esi
utenc loiimasele seitse noahanlva löönud. Berg
tointciati haigemajasse, kuna aga Kruberg esi-,

algu loahialla Ivõoii. —ll-^
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Eesti kltn.bad luõiko unitnsel ära muna.
Nngu meie tanbandus-tööstuse ringfon ei iseloomusta Eesti tööstust, ega põllupida
dfidclc Moskwast teatatakse, awati septeinbri - nüsi. Kõigepealt puudub pea kõik, miS ise
lõpul.Wene osakonnas wiimased pawiljouid, loomustaks meie põllumajandust ja karja
mille selle osakonna korraldamine lõ; kaswatust. Ainust põllttm.. kcskühisus „Es
Pule on Et näituse korraldcmnne ' toonia" on esinenud worstidega ja karto
pikale tvenis, on otsustatud näituse lõppu, grammidega. Wene põllutöö näitusel oleks
miS oli nniärotnd 1. oktoobri peale, edasi meie seemnewilja ühisus ja katsejaam pida
lükata kuni 20-ni, lvõib olla ka 30, okt-wb und esinema, seda enain, et seemet Wene
rini. .
maale wcel müüa wõiks. Puudttwad ' ka
Wälis-osakonnas on suurem osa wälja Eesti põllutööriistade tehased, näiteks „Te
panekuid Saksamaalt, siis Tsheho-Slowak gur".
iinst. Eksponaadid on enaniasti põllutöö
10. septembrist algades lubati wäljapa
masinad ja -riistad suured traktorid ühes nekuid müüa. Igast müügist tuleb aga tea
adradcga kuni 10-sahalised. Mitmed on taba registreerimise büroos. Kõik Eesti
esinenud ainult päewapittidega ja diagram kaubad wõikšb näitusel ära müüa. Siinsed
niidega. Suur osa kaupu ja mitmed suu hinnad on nii kõrged,, et Eesti kaubad
remad pawiljonid on segaseltside omad, kes Wene kõrge tolli ja weoknlnb wälja kan
näitust tarwitasid neile taAvilikkildc kmipa naksid, wäljaarwatnd tubak ja paberossid,
de sisseweoks, teisiti pole arusaadaw, et kee mille kohta maksab keelutoll. Raskusi on
gi ilma müügi kindlustuseta kitsaroopalise ka shokolaadi müügil, sest shokolaadi tarwi
tamine on siin wäike ja toiduainete paremad
wednreid neid on näitusel 6 tükki
oleks tahtnud sisse wedada/ Wälis-osakond kauplused Moskwa tarwitajaie ühisuste
jätab mulje, et wäljapanekud on juhuslised käes, kes monopolistina hinda alla rõhub.
ja ainust Saksamaa huwi tunneb Wene tu Wäikestele kauplustele ja turule näib Eesti
ru kohta. Piiririikidest on Poolal 1 äri, shokolaad liig hea ja kallis. Pea ülesaama
ta takistused on ka likööride müügi alal,
Soomel 3, Leedul 1. Lätlastel on
'sest
et joogid üle 20 kraadi kangusega We
oma patviljon, mis enda tvälimnsega ei
nemaal
müügiks keelatud on. .
lätlastele ega näitusele au ei tee (lihtne
Wäljamaa kaupade müük edeneb näitu
kuuritaoline ehitus). Pealegi on awara
tvisalt. Kõige pealt ei leidu ostjaid suu
ruumi kohta liig wähe kaupu. Wäljapage
kute hulgas on Läti oma saadusi kolme äri remate traktorite, lokomobiilide ja masinate
poolt: strameri wedrnd, Corona nahad ja jaoks. Kerged sõiduautod. on pea kõik ära
mingi seebi pulber. siõik nutu on transiit müüdud, sest nende sissewedu on ajutiselt
kaup. Et meile transiit-kaupa ei lubatud, keelatuid. Selle wastu. on tarbeasjade
seletati järelpärimise peale, et see Lätile müük kerge ja kasulik. Lepingutest ei ole
wõimaldatud tasuna oma Pawiljoni ehita .seni midagi kuulda. Peetakse läbirääkimisi
elektrimasinate ja --materjaalide ostmise
mise eest. , ' ' 7 .
kohta Prantsuse ja Inglise äride !>oolt pika
Eestil on peapawiljonis oma osakond, ajaliste krediitidega.
tnis eraldatud .monumentaalse eesseinaga
Lähemal ajal korraldatakse wälisriikide
üldläbikäiguft.' Eestist csincwad 20 äri, kaubanduse esitajate koosolek wastastiknse
kuid nende koosseise on täiesti juhusline ja inforineernnise' suhtes.

£ll ( « teatel
"Limm-walimiste eeltööd.
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da. Et töölised hommiku-poole tööl käiwad,
siis on kooli töötamine ainult õhtuti mõel
daw. Esialgu takistasid kooli awamist ma
janduslised põhjused, kuna neist alles täna
wu suudeti üle saada, kusjuures haridus
ministeeriumi poolt õpetajate palgad ja
pool sellest toetusest antakse, mida omawa
litsusasutused määrawad.
Kooli awamine sündis esmaspäewal, 8.
okt. Awamist toimetas kooliwalitsnse ja
kooli kuratooriumi nimel hr. Neeben, kes
omas kõnes awatawa kooli sihte ette kan
dis, tähendades seejttttzres, et uus kool on
esimene selletaoline Eestis.
Selle järele kandis metallitööliste laulu
koor ttwned palad ette.
Tulewane kooliõpetaja Rankas esines
kõnega kodaniku lutse üle, mille järele „Te
guri" dir. Oraw teatab, et endine „Teguri"
õhtuknrsus annab uuele koolile inwentaa
ri kogu 105.000 m. wäärtuses ja 35.000
tn. rahana üle.
Järgneb õige rohke arw terwitajaid.
Tcrwitamisel wabrikantide ühisuse poolt
teatab hra Oraw, et täheub. ühisus on koo
li heaks käesolewal aastal 60.000 m. mää
raund.
Ebakohasena paistis tööliste ühisuse
kesknõukogu esitaja terwitus, kus katsuti
Põhjendamata süüdistawaid teateid uue koo
li kohta tuua, mis aga kooli kuratooriumi
poolt ümber lükati. Lõpuks esineb wecl
laulukoor, kelle ettekanded koosolijate poolt
rohkete kiidnawaldustega wastu wõcti.

Nagu kuuleme, olla uude kooli sisseas
tujaid õige rohkesti. Ligi 200 noortöölist
olla selleks juba soowi awaldanud, miS ka
arusaadalv, sest nagu „Tcguri" Poolt kor
raldatud samalaadilised kursused näitawad.
on nad häid tagajärgi annud, kust wõib eri
tä häid joonistajaid leida, kellele leidmine
praegu õige raske saada. —L—•
Miniatüür teaatcr.
Praegu remonteeritakse „Bellevne" wõõ
rastemaja hoowis olewäid hooneid, kuhu
mini-atüür - teaater kawatsetakse paigutada,
ntis esimene, sarnane ettemõte Tartus.
Teaatri juhiks on keegi wenelane. Eteubnsi
kawatsetakse -anda Eesti ja Wene keeles ja
kaks ehk kolm korb päewas. —n.
Uus õpilasorkester Tartus.
Senisele nelja keskkooli õpilasorkestrile
on lisaks tulnud 11. ühiskommerts-gümnaa
siumi (end. kommerts-kaubanbuS keskkool)
orkester, kellele hiljuti Saksamaalt tellitud
pasunakoori instrumendid rätte jõudsid, mis
maksma läksid 90.000 Eesti marga ümber.
Uue orkestri juhiks saatvat tumud kooriju
hataja Wivkhans. —n.
Saksamaa üliõpilased
kawatsewad Tartus li., 15. sa 10. okt.
keskaja müslceriamängudega esineda.

N g T W A Z e A k s D.
Pr. Kassast kirjandttslinc õhtn Nar
ivas.

Pühapäewal, 7. okt., korraldati Narwas
K. S. „Wöitleja" ruumides pr. Aino Kal
laõ'e kirjandusline õhtu. Õhtul esines au
tor tnõne oma parema kirjattduslise teose
ga. .
Osawõtmine õhtust oli õige elaw. Osa
/võtjate hulgas oli kandwam osa Narwa
'intelligentsi ja palju õppiwat noorsugu.
Narwa naiste seltsi poolt öeldi külalise
le sooj.emaid terwitusi ia.. annetati lillesid.
N.

wäike- ja kesktöösturid oinal wiimasel pea
koosolekul otsustanud esineda. —t—

rahwalik-tcaduslikud loengud üldse 5 korda
nädalas. Loengud peetakse niihästi Eesti
kui ka Wene keeles. R.
Narwas rinnalaste kodu awamisel.
Juba ammu on Narwas rinnalaste
dn järele tarwidust tuntud, et aga selleks
linnawalitsusel wastaw krediit puudus, ei
saadud seda teostada. Nüüd on kuulda, et
Tallinna rinnalaste kodu, kes Tallinnas
wastawaid ruume ei leia, kuhu kõiki lapsi
mahutada, Narwa oma osakonna tahab
da. Osakonda wõetakse ka Narwa lapsi
wastu. N.

Wenemaalt palke tulnnd.
Narwa rahwanlikool.
Kttna walijate nitnekiri 25. oktoobriks
Möödunud nädala jooksul on Rossotn
Narwa rahwaülikooli korraldamise as
peab awalikult wäljapandud olema, on liu
jus oli läinud pühapäewal kooliwalitsnse jõge mööda Wenemaalt umbes 100.000
Tööliste Zhtn-täiendnskoolis
na statistika büroo nende parandamisele ja
Poolt teistkordne koosolek kokku kutsutud. palki tulnud. Palgid töötatakse aktsia selts
awamine.
täiendamisele aadressbüroost saadud and
Koosolekul esines esimesel koosolekul wali „Naroowa" wabrikutes, mis asuwad Narwas
mete Põhjal asunud. —t—
Juba paari aasta eest kerkis Tartus mõ tud sellekchane komisjon oma poolt wälja ja Naroowa-Jõesuus, ümber, ja saadetakse
Jscsciswa nimekirjaga
te üles, asutada siia tööliste jaoks täiendus töötatud rahwaülikooli tegewuskaivaga, lauamatcrjaalina wäljamaale. R.
Tartu linnawolikogu walimistel on Tartu kool, et meile haritud töölisi ettewalmista- milline kawa heaks kiideti. Kawa järele on

Serbia kuninga Aleksandri
ja Draga Mashini aemuLneb
mäng. - .
4. Kuningas Aleksandri wiimased pärivad.
Mässuvö.
Kui kuningas Aleksandril 1902 mais
selgeks sai, et tal Wene tsaarilt enam mida
gi loota ei ole, pööras ta oma sisimad
Franz Poole ja lootis Wiinist toe
tust leida. Et neid lootusi tõestada, saatis
ta hulk Serbia tähtsamaid riigitegelasi
Wiini, mis aga kõik tagajärjetult lõppesid.
Kui wiinfaks kõik kuninga lootused lepitn
seks Austria-Ungariga olid nurja läinud,
pööras ta kuningliku kirjaga 30. mail 1902
f etrowitshi poole 'Wiinis, et Anstria-Ser
a Pingul olewat wahekorda sõbralikult la
hendada. Kui Mähe aga kuningas polii
stilist seisukorda oskas hinnata, kui halba
nõu temale oli antud, näitawad need tin
gimised, millega ta lootis sõprussidemeid
Austria-Ungariga Auna: Austria-Ungari lõ
petagu oma maade laiutuse Lõuna sihis, loo
pugu Bulgaariat toetamast, Serbia knnin
gapaari wastu sihitud waennliknd kirjut,l
sed Austria lehtedes kcelatagu ära jne. jne.
Petrowitshi wastus kuningliku kirja
peale oli järgmine: .
„Te,na kuninglik majesteet!
Kuna Teie poolt ülesseatud tingimistel
Austria-Ungari ja Serbia wahelise konflikti
lahendamine ei ole wõimalik, oleks mõttetu
asjalikult mõtlewal riigiinehel selles sihis
mingisugust sammu astuda. Palun mind
sellepärast ülesandest wabastada.
Lõpuks luban enesele T. majesteedi tä
helpann juhtida asjaolu Peale, et sarnased
juhtnöörid ei ole ainuwalitseja ankohased
a kui ma neid täitma Peaksin, mõjuksid
need muu Peale äärmiselt alandamast. Ai-

nult tegude läbi wõime oma naabermaade
usaldust jälle wõita.
T. majesteedi alandlik teener
Vukasin Petrowitsh."
Warsti peale seda juhtumist oli PetroMitshil jutuajamine Austria-Ungari ministri
krahw Golnchowskigfl. Petrowitsh jutustas
temale kõik ja näitas temale kirja ette,
mis Aa kuningale oli saatnud sa palus selle
üle krahwi oma otsekohest arwamist awaldn
da, et Austria-Ungari awaliffn arwamist
Serbia üle kuulda saada. Kui Petrowitsh
küsis, kas konflikti lahendamist Möib pea
vodata, wastas krahw Goluchowsky: ..Pean
täiesti wõimatnkS, et lähemal ajal seisu
kord mõifs laheneda. Tegite targasti, et
kuninga poolt usaldatud ülesande tagasi lük
kasite".

Nende sõnadega tõendus, et knniugaS
Aleksander oli Miinile täiesti kadnNnd.
Wahepeal Irtni sügiseni ei olnud mäs
fiift midagi kuulda. Talwe algul oli kin
del, et ohwitserid on otsustanud, sas ku
ningapaari tappa wõi maalt wälja saata.
Siis jäi kõik jälle soiku; ainult prints Pe
ter Karageorgewitshi, kui troonipärija
eest tehti rahwa keskel kihutilstööd ja otsiti
toetust Peterburi ning Wiini õueringkon
dadest.

Järgulise aasta suwel kirjiltab Petro
witsh oma mälestustes:
IV. juunil istusin ma perekonnaga Bu
dapesti ..Metropoli" wõõrastemnjas õhtu
söögil. Kella VA\ oht. tuli wõõrastemaja
uksehoidja minu jmire ja teatas, et minuga
..Wandeli" wõõrastemajast telesoniga ole
wat soomitud kõnelda, ma Pidawat wiibi
mata sinna minema, sest keegi härra
Belgradist soowiwat wäga tähtsate asjade
Pärast läbi rääkida. Ma keeldusin alguses
simta minemast jn iitlesin uksehoidjale, et
nimetatud härra teadustagu enne mulle oma
niini. WarSti ilmus uksehoidja, teatades

„härra Hoggy" soolvimat minuga kõnelda,
kuna see ninu mulle täiesti tundmata oli,
läksin ise telefoni juure. Waewalt olin
paari sõna wahetanud, teadsin, et null kaup
ineeS Nikola Toma'ga on tegu, kellega olin
juba ammugi hea tnttaw. Ma teadsin, et
ta ka tiks salaliitlastest Belgradis on, ja eel
dades, et ta mulle tähtsaid teateid tahab
edasi anda, läksin kohe hotell ..Mandelisse".
Tuppa astudes, leidsin ta seast kõigesunre
n,as ärewuses. Ta seletas, ta olewat kut
innud mind ainsamal põhjusel, nimelt
tal olewat hirm tiksi toas olla. Tema
palus mind istet wõtta. Ta istus toa
teises otsas ega suutnud, oma äreMnst mar
jata. Ta hingas sügawasti ja algas siis
wärisewa häälega: „Täna öösel tapetakse
kuningas ja kuningnna."
Ma ei uskunud ta sõnu, olin tapmisest
nii palju kordi kuulnud, seda hiljem alati
tühjaks jutuks, pidades. Toma ilmutas
nüüd, et salaliitlased oma teo täna öösel
korda saadawpd. Ühtlasi teatas, et ta
70.000 dinari on lubannd auhinnaks, kui
suudab päewa üle elada, mil ta noorepõlwe
sõber Peter Karageorgewitsh troonile as
tub.

Keskööl tulin oma wõõrastemajasie ta
gasi ja jutustasin oina lastele, mis täna
öösel Belgradis peab lahti minema. Aiad
ci uSkunud mu sõnu ja uinusid rahulikult
magama. Teisel hommikul tõusin wäga
warakult üles ja läksin ..Wandeli" hotelli
Tomat otsima. Tuppa astudes leidsin ta
sügamas unes ja järeldasin sellest, et tapmist
ei ole olnud. Ma ei tahtnud teda äratada
ja Pöörasin sellepärast oina wõõrastemaija
tagasi. WneMalt olin oma tuppa astunud,
tormas mulle Toma järele, telegramm
pihus.
Ääretus ärewuses hüüdis ta:
„Telegranttn Belgradist! Kuningas ja
kuninganna on isekeskis tülli sattunud sa ise

endile otsa peale teinud!"
Aga nüüd kirjeldan ma, kuidas tõepoolest
see mässuöö Belgradis iile elati.
10. juunil, Mähe enne keskööd, .marssisid
Belgradi kaks salawäe rügementi, kuna
kuninglik palee suurtükkidega oli igalt poolt
piiratud. ' Suurtüki Mägi oli. .iiwni wõitlnsMalmis, et wõimälikku waljaastmnist ku
uiuga- kaitseks juba alguses maha inruda.
Salaliitlased näisid oma tagajärgedest nii
kaljukindlad olema, et nad enne tapmist
juba uue walitsuse nimetasid ja sõjariistus
sõdurid läksid Mängistama kolme ministrit.
Kui need käsku täitmast tõrkusid, sattusid
sõdurid ärewusesse ja ministrid sunniti kuu
liga waikima.
Õhtu midewikus tlmgisid mässujuhid
kuninga paleesse. Wärawad awas neile sa.
laliitlane Pcra Ziorkowitsh kuninga õu
konnast. Seesmised uksed puru-taU düna
miidiga. Tõusis kirjeldamata sooks ja se
gadus. Üldises käras lasti ülemleitn.
Natshewitsh ühe oma sõbra poolt maha.
Edasi arenes kõik plaanikindlalt. Kiud
ral Dymitriwitsh asus lossi peatrepile, et
shandarme, kes kuningale tahtsid appi to
tata, sissekäigul kinni pidada. Võitluses,
mis shandarmite ja kindr. Tnmitrimitshi
meeste wahel tekkis, haawati kindralit ras
kesti. Oma raske baatva peale waataina
ta ei lahkunnp ta oina kohalt enne kui. tal
le teade jõudis, ei päälik Michail Hristelsh
on kuninga kuulina kaela surmanud sa et
Draga Mnshin noa löögist rindu on masta
knkkllnnd. ,

Salalistlastele sünnitas suurt raskust
enne kuningat üles leida, sest Aleksander sa
Draga olid endid ühte salakäiku ara. peit
nud. Tertvelt kaks tundi kestis otsimine.
Kui kumngas seisukorra hädaohtu nägi, põ
gencs ta Tragaga wäikese taheetulse kaudu
wõlwialusesse, salapaika, millest teadis ai
uult nunngapaar sa esimene adjutant, 'ci
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Põllumeeste seltsi aastnpäew Lehtses.
Piirituse wäljawedu
Tänawu hulL turwast kui
Gestist.
watKmata
säänud.
6. okt. pühitses Lehtse põllumeeste selts
Õpetaja ametisse õnnistamine Nissis.
oma piirituse-lvabriku aastapäewa. Selts
Augustikml jooksul on riigi statistika
Põhjuseks Mihmascd ilmad.
7. oktoobril õnnistas piiskop Kukk uue töötab juba 1921. aastast peale. Aastapäe
keskbüroo
wäliskaubauduse andmete järele
Nagll juba ivaremalt kirjutatud, oli tä
õpetaja Nissi koguduse peale ametisse. Rah wa Pühitsemisest wõtsid osa kõik seltsi liik nawune wihmane ja külm suwi turbatöös Eestist piiritust wäljauseetud 23.712.000
med ja kutsutud wõõrad. Pidulistele oli
. wast oli kirik täis. . —fr.
marga iväärtnses.
kaetud laud uues tuletõrjujate seltsi saalis, tusele täiesti ebasoodne. Hulk wäljawõetud
tu-rwast
jäi
hooaja
jooksul
kuiwatamata,
kus kooswiibimine õige lõbusaks omawaheli
Daani tööstus ja piiririigid.
Põllumehe meeleolu LaitseS
mille tõttu teda tänawu enam ärakasutada
seks mõtete ivahetainiseks kujunes. Daani
lehed kirjutawad, et Daani tehas
ei sulideta.. Nii jäi riiklise tirrbatööstuse
on tänawu üsna kurb. Alalised wihmasajud
..HaSle
Klinkerja ChamottcsienZfabrik" Läti
käesoleiixl
aasta
turba
Produktsioonist
El
on rohkesti kahju teinud. Kartulid, millest
Kcednkursuscd Tapal.
raudteede walitsuselt tulekindla kiwi peale ja
lamaa ja Laivasaare (end. Jõõpre) rabades
endistel aastatel kõige rohkem sissetulekut
paberiwabrikutelt kaoliini peale suure
3. okt. lõppesid Tapal, kohalise naisseltsi ligi 40 prots. ning Aruküla rabas, kus mus Eesti
umid tellünisi saanud. Neid tellimisi loetakse
saadi, on tänawu paiguti äpardanud.
korraldusel Peetawad keedukursuseö. Kur tem turlvas, ligi 20 prots. kuivatamata.
uueks tõenduseks, et Balti riikide turud Daani
Asunikkudest on Paar meest omale juba süstest oswõtjate arw ulatas umbes kolme
tööstusele jälle hakkawad ai vanema.
Kitna
talwe
jooksul
maha
jäänud
tur
majad üles ehitanud, kuid teised ei näi kümneni. Kursused lõppesid pidusöögiga
w'as ära pudeneb niug hulga oma kütte
oma kohtadest Palju hooliwat.
kursistidele ja kutsutud külalistele.
Daani-Wene kaubandusline
sr.
lväärtusest kaotab, siis ei saada teda enam
läbikäimine.
Lehtses crameier piima eest raha Wäljamaks turule saata, ivaid tuleb, peale seda kui ta
mata jätnud.
kewadel ärakuiwatataksc, riiklise turbatöös
Wieumaalt.
Mõnede Daam lehtede teatel olla Dacmi
Mõnda aega töötas Lehtses eraettewõtja tuse oina elektrikeskjaamades, Lawgsaares põllutööriistade ja masinate tehas „Allerup
Plow- oa Maskinfabrik" Wenest suure tellimise
Nakwere naisseltsi „Koidula"
S., karjapidajatelt piima waswwõttes, se ja Ellamaal, äratgriv.itada. 50.000 saha peale saanud. Nimetatud
sahad autawat wenelastcle 4 lähema aaZta jook
esimene awali? esinemine oli laupäewal, 6. da ümüertöötädeZ.ja osalt Tallinna saates.
sul osade kaupa üle, ja nende eest maksetaw. wil
Töötellimised Wenemaalt.
oktoobril Rakwere poeglaste gümnaasiumis. S. oli aga sealjuures halb maksja, kuid
jaga ja loomatoitudega. Asi pole wccl lõpuli
lubades
kõrget
hinda
maksta,
oskas
ta
kuni
Narwa Kreenholmi riidewabriku esita kult otsustatud.
Eeskawa täitis peaasjal, kontsert ja HelmiPett'i-Mäelo awamiskõne. Õhtu jättis hea wiimase ajani karjapidajaid uZkuma pan jad sõidawad nende Päewade sees Wenemaa
'na, kes,S-le ka ühtelugu piima edasi wiisid. le, et seal tellimisi üle läbirääkimisi pida
mulje ja andis kindla pildi, et Rakwere
Siberi wõi Inglise turul.
seltskond naisseltsi wastu süuzpaatiat tim Wiimaks aga äranäheZ, et lubadused üksi da. skui läbirääkimised tagajärgi anuawad,
Wiimasel ajal on Wenemaalt suuremal
.midagi ei anna ja raha ei saa, lõpetasid pii on loota, et wabrik täies koosseisus tööd al
neb.
ma toomise. Nüüd aga müüs S. oma pii gab. Praegu töötab ainult osa wabrikust arwul Siberi wõid Inglismaale saadetud.
Nagu „Ekon. Sh." teatab, on Londoni bör
mataliwse P. K. „EZtooniale". Piimatoo ja seegi ainult 4 päewa nädalas.
Läänemaalt.
se Siberi wõid koteerima hakanud, mida
jad tundsiwad juba pisut rõõmu ja lootsid
Alles paar nädalat tagasi anti üle 300 tundemärgiks loetakse, et wõr Londonis tä
nüüd S. käest oma kätte saada. Piimata
töölisele lõpuarwed. * N.
helpanu on äratanud. Wiimase 3—4 näda
Lihula laat,
liws wõeti üle ja raha makseti S-le koha
la jooksul olla hinnad 10—15% tõusnud
mida 5. okt. peeti, oli suuruse poolest kesk peal wälja, piimatoojatele Ales aga wii
Lätist
Narwa
linu
tulnud.
ja wõistlelvad juba Austraalia wõi hinda
mine. Rohkesti oli kariloomi ja Põrsaid mane, et raha Tallinnas maksetakse. Pärast,
kuulda saadeZ, et raha koha peal maksetud
Laupäewal, 6. oktoobril, jõudis Lätist dega. Siberi wõi walmistamine ja wõias
müügile toodud. o—on, hakkas S-i tagaajamine, mis aga min Narwa linawabriku jaoks üks wagun linrr janduse korraldamine siindiwat praegu Daa
gisuguseid järeldusi ei annud, sest ilma kohale. Arwatakse, et lähemas tulewikus uist kutsutud eriteadlaste juhatusel.
Teemaja Lihulasse.
kohtu otsuseta ei saanud ka kohaline polit uus suurem saadetus linu kohale jõuab.
Kohalik karskusselts kawatseb alewisse sei raiooni ülem midagi ette wõtta. Kuul
* |R.
seltsi- ja tee maja aiwahoT«r« leaied.
dawasti on selle ringkonna . põllupidajad
umbes pool miljoni marka kahju saanud.
Inglise konsul hra Leslie
Järwamaalt.
KuuldawaZti algab põllumajandusline
Pärnu turg 9. oktoobril.
aruanne Eesti majandus
reskühisus „Estooma", peale täielikku pu
Turul liikumine lväike, uraamehi wähe näha.
oludest.^
Sõdurite mälestussamba ehitamine
hastust ja renionti, oma tegewust endiste
Rukkijahu 270 m., nisupüüli 450 m? puud.
Amvlas.
S. piimatalituste ruumides, sellega wähe
Inglise departemang
Sealiha laudadel 40—50 m., loomaliha
Ambla kihelkonna seltside ja kultuuralu malt on põstupidäjad oma karjasaadustele awaldas hiljuti Eestist lahkunud konsuli 15—30 nr., wasikaliha 25—28 ur., lambaliha
hra Leslie poolt kokkuseatud ametliku aru 20—22 m., hakk-liha 25 m., suitsetatud sink
tuste poolt on moodustatud seltside-waheli kindla müügikoha saanud.
m., sea rasw 55—00 nr., looma rasw
ande majandusliste ja tööstusliste olude 75—90
ne komisjon, kes oma ülesandeks seadnud
Jahuweski LehtseS.
35—40 m. nael.
kohta Eestis. Eessõnas öeldakse muu
langenud sõdurite mälestussamba ülessead
Kaladest: ahwenad 18 m., angerjad 50 m.
Lehtse alewrS asrüv turbatööstuse ühi
mise kohalisele i surnuaiale. Selts saab tar sus „Kungla" on awanud jahuweskr. Ette seas: Eesti iseseiswuse ajalugu on alles lü nael. Suitsetatud angerjad 25—90 m. tükk,
wilised summad kingituste ja muude toe wõte tõotab kardetawaks wõistlejaks saada hike, kuid siiski wõib rahuldusega tähenda räimed 7 nr. kümnre, suitsetatud wimmad 30—
da, et see maa praegu sotsiaalselt ja poliiti 50 ur. paar, ahwenad 3—15 nn tükk
tuste näol. *
tuuleweskitele, kuid oma soodsate jahwatus liselt täiesti stabiilne on. Eesti walitsuse
Juurwiljaturg rikkalik; kartulid, wakawiist
Mälestussamba ülesseadnrise otstarbeks hindade tõttu, on ta põllumeeste poolt juba
250 m., toobiwiisi 7 m. toop, kaalid 3 nr. nael,
ümberkäimine
kommunistidega
on
wäga
korraldatakse Ambla, kirikus igal pühapüe
peedid 4 m. nael. porgandid 5 m. nael, sibulad
ammu oodatud. —lärwala—lindel. Tänu targale inflatsioonist keeldu 2—3 nr. tükk ehk 25 nr. toop.
wal oreliõhtuid, millede sissetulek mälestus
Kapsad WärZked 5 nr? nael, hapud 22 m.
mise poliitikale on raha stabiliseeritud ja
Wiljandimaalt^
samba ülesseadmise toetamiseks määratud.
lillekapsad 25—40 nr? pea? Kurgid hapud
.olgugi, et Eesti mark wõrreldes nael toop,
Sammas kawatselakse, juba suwel
10—15 nr. tükk, WärZked 5—25 m. tükk, to
sterlingiga
on
madal,
on
tema
kindel
seis
kohalisele surnuaiale püstitada.
Maakarja näitus.
maadid 50 m. nael. Õunad 10 nr. toop, ploo
siiski tõstnud ärimeeste usaldust tema was mid walged 50 nr: t., punased 45 m? toop., sini
Järteala.
Pühapäewal, 7. okt. korraldas Wõlsiku tu. Teine sama rahuldaw näide Eesti pa-i sed 35 nr. toop., kreegid 25 nr. t., pirnid 15
Kolga-Jaani pulliühisus Solli talus maa ranenud seisukorrast on puudujäägi wähe rn. t., 2—5 nr. tükk, kuremarjad 13 m. toop,
pohlad 15 nr. toop, herned terade wiisi 55 m.
muu keegi. Kui mässulised kuninga maga tõugu nöorekarja näituse. Näitusele oli nemine eelarwes.
toop, kaunade wiisi 25 nr. sada, oad terade wiisi
toodud
mõniküminend
looma,
wanadus
Eesti
turg,
olgugi
wõrdlemisi
wäike,
mistuppa jõudsid, nõudsid.nad adjutandilt,
12 nr. toop, kaunade wiisi 5 nr. kimp.
Puid müüakse ainult sadamast, küsitakse
wiibilnata kuningapaari peiduurgas kätte I—31—3 aastani. Et ilm wäga wihmane oli, on siiski wäärt, et talle Briti kaupmehed ja
kolmweerand arZsina puude süllast 1300 mk.,
juhatada. Adjutant Petrowitsh ei tahtnud siis takistas see märksa inimestele näitusele töösturid pühendaks rohkem tähelpanu.
kasepuud arZsinalised 1800 nr., männapuud
seda mitte teha. Alles kui teda mahalaskmi minemist.
1400 marka süld. SapienS.
Näituse
ajal
esines.
P.
Kallit
kõnega:
sega ähwardati. täitis ta käsu, aga ainult
AlkoHooliliste jookide fisse
tingimisega, .et «kuningapaarile midagi ei Maakarja tähtsus meil Eestis". N. I—s.
boedu Nootsi tervitoriaol-juhtu. -Waewalt. oli Petrowitsh peiduurka
ivelesse keelatud.
Kursid.
näidanud, lõiwpd kaks rewolwripauku ta Põllumehed taliwilja koristamisega hädas.
Hiljuti' on kohalik Rootsi saatkond wälis
Pikali. - "
Wiljandimaal seisalvad paljudel Põllu
Tallinna börse kursisedel,
Kui ohwitserid tväiksesse wõlwialusesse astu meestel tõuwiljad alles koristamata. Sage ministeeriumile teatanud, et laewadel on
Ib. oktoobril 1323. a.
sid, awanes neile järgmine pilt: Aleksander ja dased lvihmasäjud on wiljapõllud nii Peh keelatud Rootsi territoriaal loetesse weinisid,
Äaluuta Tehtud Ostjad Müüjad
Draga, ainult öösörkideS, istusid üksteise meks mmünud, et masinaga lviljaniitmine piiritust ja igasugu nuttd alkohoolilisi jooki
1 dollar —346.50 347.50
ligi ümber Anni-hoides wõlwialuse ühes päris wõimata on. Koristatakse wilja kä sid sisseweöada.
Ainult jhtumisel kui laewal alkohooli
1 naelsterling 1585.— 1579.— 1585.
murgas. Nende näol oli meeleheide ja hirm. sitsi, kuid seegi on raske, sest madalamatel
lisi jookisid wähesel arwul peal on lae
1 milj. Saksa m. ——.— 0.50
Kartusest ja wärisemisest ei suutnud nad sõ põldudel ulatab Pori üle jala.
wä
meeskonna
ja
reisijate
oma
tarwituse
100
Soome marka 925.— 935.—
nagi lausuda. . Ohwitserid tormasid esiteks
Ka annab ennast põllumeestele tööliste
Draga kallale ja,torkasid' ta. surnuks. Kohe puudus kibedasti tunda, sest nähtalvasti tu jaoks, wõib neid Rootsi territoriaal loetesse 100 Rootsi krooni —.— 9210.— 9260.
selle järele laskis pealik HriÄitsh kuninga leb tänawu wili puha käsitsi kokku panna, tuua. Samuti ei lange ka alkohooliliste 100 Daani krooni —.— 6100.— 6200.—
jookide sisselveo keelu alla need laelvad, mis
100 Prantsuse sr. —2105. 2135.
peale ja surmas ta. . •
mis Palju rohkeni töölisi nõuab, kui masina ettenägemata ja laetvamees'konnast ärarip
100
Hollandi g. 13750. 13650 13750
Waewalt olid' mässulised' wõlwialusesse
ga koristamine. N. I—s.
pumata põhjusel, näit. tormi 'läbi Rootsi 100 Läti rubla —— 133.23 136.75
tunginud, kõlas iväljast õuest tugew hõiske
loetesse sõitma on sunnitud. Ka alkohooli 100 Tsheho-Sl. kr. —1045. 1075
Kartulid wee all.
ootawate . sõdurite, ja \ ohwitseride - Poolt:
liste jookide transiit läbi Rootsi territoriaal
1 tuld rubla —.— 170. —.—
„ Elagu Kavageorgewitsh!" Need olid wii
Sagedase wihma tagajärjel on wett nii loete on seaduse läbi lubatud.
100
Itaalia liiri —.— 1°"0. 1600.
mased, sõnad', mida Draga ja Aleksander
Kõigil teistel juhtumistel lvõetakse aga 100 Helweetsia sr. —.— 6275.— 6325.
palju kogunud, et juba mõnedel kartuli
kuulsid.
põllud üle on ujutanud. Püütakse küll wa alkohooliliste jookidega täidetud laelvad sea
Obligatsioonid:
Kui aga kuninga surmasõnum. kahetlm gudest wett ära juhtida, kuid sellegi-pärast duslikule lvastutusele ja nad langew-ad
E. W. wõidulaeu —.— 07. 110.
tulise otsimise, järele, ikka sõdurstete õues jääb. maa liiga mesiseks, mis karwliwõtmise trahlvi alla.
Mereasjanduspeawalitsus on selle kor
teatawaks ei saadud teha', tekkis nendes ra kohati päris mõimatuks teeb.
Niin, 10. okt.
hutus ja nürist. Nõuti, et pi'eed nu
Üldse on kartulid tänawu Päris head raldilse meie meremeestele teatamaks teinud
kaua pcmmitataks, kuni ta maatasa on. kaswanud, kuid raske on neid kätte laada. ia neid sellele wastaloält talitada valunud.
1 Inglise nael 23.4 u
Enne aga kui nad oma kawatsust said teos
1 dollar õ.lo
taba tuli teade kuningapaari surma kohta.
Kartulite wMawedu
100 Rootsi krooni 136.20
Tartumaalt.
Ometi ei uskunud nad seda, nad nõudsid
iiuiuaiNNm"l
100 Poola marka 0.01
Eestist.
tõendust. Siis awas üks ohwitseridest akna
100 Eesti marka l-53
Omnibussi ühendus Puka-Otepiiki walicl
Riigi statistika keskbüroo andmete jä
ja wiskas kuninga ja Draga Mashini snr
lõppenud.
rele on augusti kuu jooksul Eestist 138.405
nukehad õuele.
puuda kartulid 11.072.300 marga Määr
f.
oktoobrist
atoati
omnibussi
endine
Nüüd olid sõdurid' rahuldatud'.
ühendus Otepääga Pritsu kaudu, mis seni tuses loäljaweetud.
Wastutaw toimetaja A. Tupits.
Kartulid on peaasjalikult Soome saa
(Lõpp)'.
oli Puka kaudll Pritsu kiwitee parandainise
Waljaandja
kirjastuse osaühisus „Kaia.
detud.
tõttu korraldatud -1—
GSMBIBBIIBIBiaBiaV 1

fsfoiio lmitt
Neljapäewal, 11. oktoobril
fõU pool 8 õhtul.

SmtrtNrg Z!s. 14, omas majas. Telefon 177.

Dimitri Smirnoffi te',ue Mlaskaigu etendus.
„TrawZata^
Werdl oopör 4 waat.

Äriseis 1. oktoobril 1923» a°
Aktiiwa. " Passiiwa.

sAMns iui|a-1

Alfrödo osas Dmitri Smirnoff.
Vioietta osas külalisena pr. N.
Kitten.

Kassa ja jookswad arwed .. . . 4.743.436.80 j Osamaksud . ° . 5.035.446.88
Laenud .. . . . 81.968.614.17 j Taqawarakapitaalid ...„ , . . 1.214.538.80
Wäärtpaberid ..' . 263.168.02 Hoiusunnuad ° 70.167.747.73
Kinniswara 63.182.82 Saadud protsendid ja komisj. . . 6.883.065-75
Jnwentaar ...... 00 . 20.128.91 Kontokorrent- ja rediskont-arwed . . *7.174.743.23
Korrespondendid „Loro" ..0 c . 626.488.15 Korrespondendid „Nostro" .... 950.843.33
Kulud *« . 2.999.655.19 Hoiusummade wäljawõtmata prots. 23.244'58
Tagasimaksetawad kulud 54.420.86 Osakasud wäljawõtmata 162.589.09
Riigimaksud'. ...... 124.316.51 Mõnesugused nõudjad 324.562.07
Wälisraha « © . 338.340.90
Mõnesugused nõudmised 735.029.18 i

| kk Wdadega: I

Reedel, 12. olioobril
Rahwaelenduseks

kell pool 3 õhtul

ko-M

„Zhuus"
Moliere'! komöödia õ waatuses.

Paäsetcihed eelmüügil teaatri
kassas kella 10—1 p. jn õhtul
külla ö peale. Reisibüroos äri
päewal kella 3—4 ja pühapäi
witi kella 10-1.
MiMiia

Mfe koslüSme, 1

91.936.783.51 91.936.781.51
i" Ahifus wõtab raha hoiule,-annab laenu,.toimetab kõiki panga-operatsioone.

! fMdZWi-Mse j
!

j ja 'Me. !|

. ' < Juhatus.

Laupäewal 13. okt.
Esietentuseks

Ferens Molnar'i naljamäng
kolmes waatuses.

Tõlkinud: A. Murakin.
Lawastus P. Sepp.
W. Neerep'i muusika,

kell xool 8 õhtul.
4 Pilhapäewal, 14. oktoobril

v Lasteetenduseks >

' . 13. oktoobril kell 12 peetakse ära Meriasjanduse Peawa»
litsuse ruumes suusõnalised enampakkumised Kindluse
' Kesklao territooriumil olewa ladu nr. 7 ja uhe pnuft Zunr;

| ||~°°'fl j
wõimiemlse lriksosid. j
pesu. ttiilsikke. krae- >
sid, maWeW, pxM- '
stdemM.kWM,s«kki <
; sokke, kSekokke. pikse i
sa pesakse,

Teist korda.

snai MM

43 tiinu suur, ühSs 100- §
made jainwentaariga I
|

ümni 1. jaanuarini 1924. a.
Pakkumistest osawõtjatel tuleb Meriasjanduse Peawalit»
netega, kõlbulik suwömajaks. Z
sule
kassasse
iga
ruum:
eest
10.000 marka tagatisena sisse maksta. Lähemaid tea
Kllsida: Kuke uulits nr. 4, § t teid wõib saada Meriasjanduse
Peawalitsuse kantseleist igal äripäewal k. 10—14.
lrt. 12, lella 9—lo 2-3. Z
Meriasjanduse PeawaMsus
5 mersta L'aku7>, 2 wersta «

Eauelt. Norralikkude hoo- s

WsMK-WUhU

Heinrich Nömsr'i lõbus üminas

I Kangasalah teutÄs S.F. Ihule

mäng laullidega wiies pildis.
Algus kell 3 päewal.

Kassas müügil abonnüment

kaardid täiskaswanttte ja laste
esietenduste peale.

t eaatri lassao ja Reisibüroos
kolla 10—4 p.I.

.Eslmia'hattiisi
Reedel, 12. oktoobril

kell pool 8 õhtul
Eswonia sümfoonia
orkestri
l siiMa

8 Omanik _Yr

D. M. C. |
Meesk., naisi- iaiiasle

Pääsetähtede eelmüük igapäew

kella 11—1 e. I. ja o—B Sht.

<><XK><X><X>o<>ooCK>oo<>ooo<>oo<>C><>o<>oCKX>o<><><X>oC

algab õpetus 1. zwwembrU s. a.

j Mate

fftlošfe j;

Kool asub W.-Wõidu mõisas, 5--6 klm. Wiljandist.
Kooli/wõetakse wastu mõlemist soost õpilast, kes
jne. jne. jne. j 5?
sundusliku algkooli (4 kl.) lõpetanud ja wähemalt
Miiük fnurel ja
16 a. wanad. Opemaksu ei wõeta maksta tuleb õpe
wäikfel arwns.
aasta jooksul (6 kuud) 1200 marka korteri, kütte
ja walgustuse eest. Kehwemad õpilased wõiwad ka
sellest maksust wabastatud saada. Sisseastumise soowi
awaldused tulewad saata hiljemalt 25. okt. Wiljandi
Tartus, j
Kanbahoow nr. 2. j maakonnawalitsuse põllütööosakonnale, kust kooli
üle ka lähemaid teateid saab. Kooli mõisas on ole
Telef. 481.
mas puhas karjalaut ühes karjaköögiga, sugusigade
jaan:, suur puuwilja aed, traktor jne.

do« cd |§ c' iJ . T "zmmr" j ,
JS a ~ < > J
.. •• u 2 j
Jä (Q 111 j
ö*2 «j 5 « 5 j- •_ j' I
s«s .ts aw : • Lnnn -I I
® >üi c* C 1 »I
O > ÜJ nZT Ž
t/j hM 'I
4) g U 1
O JtfOo l >• I f S j
Järelpärimistcga pöörata: Ktansasala, Soonte.
—n i 111 iiaiwmTHii— n II w> i wcnwmrTTTrjw&KnMJKMiam

Juhatab R. Kull.
Solist hra R. Böö ck e (ctllo)/
Pääsetähed 00—100 marka.

Annan kiirkirja

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^O

IiXiST
üwa-, nina- ja kurßnUaigusea
4—6 p. l. Wlru uul. nr.' 17.
Kõnetr. 16»23.

Sissekäik Mttiiriwahe uulitsalt.
UUS süsteemi järel, mis kõlbulik
tolme kohalise keelele.

Tulla kella 11—12 päewal ja
kella pool 7 pool 0 õhtul.
Polgu uul. nr. 2, krt. 2.
Olen oma kontori Jaani uul.
, iie wHmsd

Häid kuiwi

SpUafi
Kõnetunn. kl. 9V2—11 homm. ja

Krediit panga majast

K: : * Wõtan weel wastu uusi

wõtab wasiu k. B—ll jn 3—3

Harjll uul. nr. 45, lrt. 7.

Waua-Posli nul. nr. 7, kr. 2. Llutulijelt
. (Reimanni maja).
mimakss
AiIWEkM
Weinjärwe mõisas, iile Koeru,

õp, K. Tamm'e põllult kasivam
kaera ja pölusli segadis ja oder
umbes 17 Riia Vakamaad.

Küsida Lp. K. Tamm'e emalt
Weinjärme mõisas.

oma lõikejoonisiuse ja
HmNNsVNVsWskC^^
Õpetust aunan Saksamaa akadeemia järele kleidi, mantli, ostab Karlowa weski, Tähe uul. nr. 96, telefon IGC
Z. Toont.
pesu ja laste riietes. Antakse ka õpetust kunst-likanduses
ja. ilumaalimises Heliose õli.wärfvidega. Wõimaldan ka
Sõjamäe toitlusladudes, Tallinnas, Suur Pata
õhtused kursused, inis algamad kell 7. Lõpetajad saamad
rei uulits nr. ostetakse siniremal ja mä°
sellekohase tunnistuse. Tartus, Peterburi uul. 17, krt. 5.
hemal armul
L. Puna.
ESBBBBBiQBHBiaGBBKIQQfBEIBISSBEiSSrESBQEa
iE3
liht o§ tn tee ln?at f of turuhindade piirides.
| I\©EE lCDl€2ll |
| Ižaüweerss |
I osi IZ.» 16. la 17. oktoobril. I
me

Z. Kcms, ladude malitseja.
© Truumaun, asjaajaja.

Z Linnavalitsus. g
0s
Q Sl

EHESE3EGEOOSHEEESIOEBE£3EIE!£3Ii2G2EaE3S2
A G5E53 M <ja « EHE 3 H
I ™ 8 ®>™ I

Lähemaid teateid wõib saada ladude kantseleis
lgapäew kella S— 2.

J11I

Linnade Liidu juhatus wajab lõige lähemal ajal

Aleksandri uul. 27. Telef. !-74.
| kõigist nr. nr. wähemal ja suuremal anvul D
os«so<Zv?>SÄ«vsvST««»vsosv«»«esveo<»os«v«s»»»cQSS»vcss2ozsssLs.
Sääre-?, asohwerisaapaid I
?laii metsaiittke. kuujc-, männi., lase-. lepa-jc.
1 __ niisama lotti seltsi jalanõusid g
wvnnalikult laialiste logeuiustega oinmoalitsuste tege
saarepalke, igasugu eksport laudu ja planke
1 S^P*4* soowiLab odawalt K
wuse alal, kes wõiks Liidu bürood ja linnade ning. raudteede ja jygede äärest kui ka otsekohe kohale weetud ja
ntakjab ajakohast hinda.
olemite tegewust organiseerida.
I Muilt issini in liii« 1
Soowiawaldujed ühes lühikese cui riculum viwe'ga
Pcale selle ostab õlleotvi, wõiab neid rvaetn Tartus
saata Liidu juhatusele, Tallinna linnawalitsusse, 20.
ja W?rus ning maksab head hinda.
I Suure Karja uul. nr. 18, laupk. 4. D
oktoobriks. Sealtsamast saab la lähemaid teateid Liidu
igasugust puuehituse '.naterjaati, negu: laudu
N Laenupanga niajas. J
esimehelt hra A. NeLsoN'ilt.
ta hööweidatnd, prusse ja igas jümc
Linnade Liidu juhatus.
ö?Kcs jn piftusts.
A.-s. «Ühiselu", Tallinnas, Pikk uul. 42.

