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Maharadshade hooaeg
KõnVonis.

' !yfflßß

konwerenisi puhul Londonis
jutustab „Sunday Express" konwerenisi liigete
. ,maharadshade - muinasjutulikust rikkusest
ja eluwiisidest. Dulpura maharadsha näiteks

.söitwat.oma xllewantide seljas, kes ehitud
kulla ja hõbedaga. Elewandid olcwat õpetatud
walitsejat terwitama. Rewa maharadstat sait
wat alati timukas, kel kirmes käes, et istutada
alamatesse hirmu. Delegatsiooni esimees

Patiala maharadsha on ainus inimene maa
ilmas, kellel miljonnaelsterlingiline pärlikee.

Selle maharadsha, loss tnletawar suuruselt mee
le wäikest linna, ja teenrite hulgast wõiks moo
dustada terwe armee. .Isegi maharadsha koerad

elawad toreduses, millest räägib kogu India.
Jahil käimiseks lasi see maharadsha dshunglisse

ehitada erilised teed. Kord India asekuningat

wastu wõttes ta korraldas jahi, millel kütid

Meie ületamata
nöittodüünid

sõitsid wiiekümne elewandi seljas. Loomaaja
jäid oli 3000. Hoolimata sellest kõigest peab
maharadsha ise oma eluwiise ..lihtsaks", sest
Kashmiri maharadsha Hari Singh wõib omale

lubada Meel suuremat. hiilgust. Kashuur ole

wat maailma warakambrite maa, armastuslau

lude maa, mida" india luuletajad nimetawad

„kalliskiwide aiaks". Kui Kashmiri maharadsha
sammuvad ka tänavu oma endist võidurada. Nendega ei suuda
täitis India, asekuninga paasbi
Maksavad.: 31. Esto 3 Kr. 67. võistelda ükski väijamaa varivõre vastuvõtja ei kokkuhoiu jõu poisikesepõlwes
kohuseid, ta kandis pärlidega kaunistatud kuld
-41 nXtrodüün°d " 170— külluse, selektiivsuse, ning hilälepuhtuse ja kerge käsituse suh kuube, mis maksis miljon naelsterlingit. Hillnglise kuninga Georg 5. kroonimispidus
,, 4i| stand. nöitrod. " 210! tes. Need on ainukesed omapärased väljaspool võistlust seisvad
tuste aegu, ta kandis ülikonda, mille hinnaks
' raadio vastuvõtte aparaadid. Ühedki teised pole saanud nõnda
arwqti kolm korda nii suur summa.
• palju ja nii kõrgeid auhindu (üksikauhindu) kodu- ja vUI is
ühes maharadshadega sõitsid Londoni la
maal kui meie nöitrodüünid.
nende lemmiknaisel). Mõned neist ilmuwad es
makordselt elus uulitsale katmata näoga. „Kns

O-Ä. „£sto - Äsisisi^ffl"
Tallinnas. ' Viljandis.

Indias keegi teine mees mu naist näeks "kai
mata näoga, siis peaks ta selle eest kandina

ränka karistust." ütles üks delcgaat ajakirja
nikulc^
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P. K. „Estonia" kaudii läks 1929.a. wälisturule 132.351 tünni wõid.
Käesolewal aastal kuni 7. nowembrini saadetud 147.707 tünni wõid.

&iimaüfiin&ud, kes ise tahawad juhtida oma saaduste

müüki ja alal hoida majanduslikku iseseiswust ja rippumatust,

saadawad kogu oma wõitoodaiigu wälisturule

P. K. „Estonia" kaudu.
„Kaja" nr. 269. 16. nowembril 193(fc

lüütii ctaisädiõptCäse maas
teid a&ietute.

LuvaSuStekMw jätkuv.
Hakempaatsed ecakomiad iawastawad üigiametmkkude ees enampakkumisi.
Gee tee tvUV rttgt Hukatusse.
lkka weel ei ole aidanud need witsad,
mis meid seni juba õige walusasti on
peksnud. Mille all oleme seni küll kõige
rohkem kannatanud? Demagoogia all.
Mida rohkem pahemale poole, seda roh
kem on riigikassa arwel hulkadele lubadusi
jagatud, seda rohkem on püütud hingi püü
da teiste kaaskodanikkude arwel.
Meie saame weel aru sotsialistidest. Nad
OR end meie palgaliste esitajateks kuuluta
nud, nad on selles asjas järjekindlamad.
Ehkki nemad walitsedes ei saa seda täita,
mis nad kuulutawad ja õpetawad. Aga
nende õpetused ja põhimõtted on üle ilma
ühesugused.

„ Mis aga kõiki mõtlejaid kodanikke tõsi
selt üllatab, on see, kuida-s meie kesk
erakonnad selle sama odawa demagoo
gia peale wälja lähewad, neid samu abi
nõusid ka tänapäew weel tarwitawad, nagu
waremaltki.

Nähtawasti ei ole aastate jooksul juure
õpitud, mingit tähendust ei ole olnud järjest
raskenewal majanduslisel seisukorral. Kui
«erakondlised huwid" kaalul, siis on kõik
unustatud kokkuhoid, mis muidu alati
ka neil keele peal, enesepiiramine, mis käs
kiwaks wajaduseks terwes maailmas saa
nud, wäikese ja kehwa riigi tõelised tarwi

Kas tahate minna mehele? Kuidas waatate
wabale armastusele? Kuidas kujutlete abielu?
Niisuguse ankeedi'korraldas Miinis peetud sek
suaalreformide kongress 300 Miini naisüliõpila
scle. Mustuseid saadi'. 274 naisüliõpilaselt.

Kongress põhjendas pöördumist eranditult ha
Selleks söödaks on muu hulgas ka riigi-'- nagu meie kõik. Ka suured ja rikkad riigid ritud
naiste poole sellega, et nad on suuremal
ametnikkude pere. Kitsast olukorda,- mis ei suuda oma ametnikke siidipatjadele ase määral wabad seltskondlisist eelarwamisist kui
walitseb nii riigiametnikkude kui ka teiste tada. Kes teab, kuidas seal olukord, kui naistõölised, kontoriteenijad ja teised, kel puu
rahwakihtide keskel, kasutatakse ära otse was das seal samuti kokku hoitakse, sagedasti dub süstemaatiline haridus.
Suur enamik naisüliõpilast wastas esimesele
tutamatuks kihutustööks. Lubatakse, paku weel rohkem ja järjekindlamalt, kui uutes küsimusele
jaatawalt. üks tunnistas suure otse
takse üksteisest üle, küsimata sellest)'kas neid ja wElmata riikides, see saab aru neist kahesusega, et oleks «walmis kas' wõi kohe jätma
mida wäikesed ja kehwad riigid õpveraamatud, füüsika, trigonomeetria ja kosmo
lubadusi ka täita suudetakse? .
O n päewaselge, et.. ne rd lub a ' enesele/peasvad seadma. Iga-mõistlik riigi graafia, kui leiduks korralik mees, kes tahaks mi
abielluda." Ta motiweerib oma wastust
duši täita ei suudetaDMinnakse ametnik peab.' aru saama, et siis kui pill nuga
sellega, et «naine on loodud perekonnainimeseks
lõhki ilma peab jääma.
wälja lihtsa petmise. peale.- Harilikus elus
ja lastekaswatajaks."
karistatakse petmist kohtulikult 'wastawate
"Ei ole' sellepärast mingit wihawaenu
Teine kirjutab, et «meheleminekust ei unista
seaduste järele, poliitilises elus jäetakse' ametnikkude 'wastu,',Di ametnikkudele seda waid hingeliselt ebanormaalsed naised". Kol
antakse, mida riik anda--suudab. Keegi, ei mas: „Ma õpin juba neljandat aastat keemiat,
muidugi paragrahwid tarwitamata.
Riigiametnikkude keskel leidub muidugi' wõi rohkem nõuda. Ei arstiabi, wanadus kuid igakord, kui me, naisüliõpilased, tuleme kok
ka kainemalt mõtlejaid, kes peaksid aru -saa tasu ega muul alal. Tahab riik edasi ela ku, me jutt keerleb üheksal juhtumil kümne seast
ja abiellumise ümber". Juriidilise salul
ma, et need suu r e suuga lubajad da, peab ta siin majapidamise jõukohaselt meeste
leedi naisüliõpilane tunnistab, et «enamik neidu
ometi seda awda ei saa, ei suuda
Tahetakse aga paari aastaga sid astub ülikooli just lootusega leida kergemalt
meest".
ja o mas süd am eska ei mõtlegi, kõik ära süüa, siis on muidugi iseasi.
mis nad tõota w a d. Aga - kahjuks ei
Riigiametnikud teeksid palju targemini,
247 ankeedile wastajast ainult 14 wastasid kü
ole neid kainemalt mõtlejaid palju. Ena kui nad kihutustöötegijad ja meelitajad siinusele eitawalt: nad ei olewat abiellumisest hu
mus näib ikka weel õnge hakkawat.
enese juurest eemale ajaksid. Need ei witatud. üks seepärast, et «praeguse ühiskondlise
naine on mehe ori". Teist hirmutab
Otse kahju hakkab riigiametnikkudest. suu d a pea l e tühjade lubaduste korraga
wäljawaade saada mehe poolt takistatud selts
Nad eijple sarnast sissewedamist tõepoolest neile midagi anda. Nad Dinnitawad londilises tegewuses, . «sest abielu on naisele < 'u
ära teeninud.' Nüd teewäd oma igapäewast -ainult .lootusi,-ninapiöi üieetud mi aegne kodune arest", kolmas armastab selleks
raamatuid, et neid «mähkmete wastu wa
tööd, ,kaasa^aidates jõudumööda riigi üles-- mesi, mis üldist kibedust weclgi suurendab. liigselt
hetada". üks kirjutab, et ta pole selleks küllalt
- ' - ::U; P.
ehitamiseks.'' Peawad piskuga-, läbi ajama,
ilus, et mõni mees soowiks teda kosida armas

tuse pärast, «abielu aga ilma armastuseta on
suur patt".

r. • *

dused.

Siis . tõmmatakse kõik registrid lahti,
siis ei ole muud kuulda, kui tulge, wõtke,
meie oleme teile need tõelised andjad, teie
kõige paremad sõbrad, meie anname teile
kõik, mis teie aga iganes soowite.
Nii oli see riigiteenijate suurel koosale
kul kesknädala õhtul Tallinnas, «Estonia"

Enamus 180 wastust, mõistab wabaabielu
enam wõi wähem terawalr hukka: «See on kõ
lnwa nimetuse taha peidetud liiderlikkus, kerge
usklikkude neidude lõks, registreerimata prostitut

sioon," jne. üks kirjutab, et wabaarmastus on
meeste kuratlik wäljamõeldus naiste hukutami
seks. Wabas armastuses kinnitab teine, on ai
nult mees waba. Teda ei seo miski. Mehele on
wabaarmastus alati mänguks, ajawiiteks, nai
negi näeb temas alul mängu, kuid temale ta ha

rilikult lõpeb draamaga. „Waba armastus ei

loasta kaugelt suuremal hulgal juhtumeil oma

saalis. ' _

nimetusele", kinnitab üks arstiteaduse üliõpilane,
sest enamasti alati ta wõtab naiselt wabaduse ja
õiguse ise oma elu ja saatust määrata."
_ Ainult 07 wastust pooldawad wabaarmastust,

See koosolek tuletas neid aegu meelde,
kus meil alles riiki asutati, kus inimesed
üksteise õhinal ise weel selgemalt- ei teadnud,

kuigi olude sunnil. Meie ajal jääwad miljonid

mida tahtaMa soowida, mida' teha ja ette
wõtta. Tol ajal oli käimas üldine üle

naised majandusliste raskuste ja meeste puuduse

pakkumine.,

hande wallalise naise. Neil peab jääma wöima

Pärast wallalisteks.üksi Miinis on üle saja tu

Üle. kümne aasta on nüüd mööda läi
nud, oleme, .rohkesti juure õppinud, kõige
enam tehtud wigadest, sest need peawad ju

lus leida ajutistki meest.

Peaaegu. kõik näewad abielu õnne lastes,
üks arstiteaduse üliõpilane esildab, et abielud,
mis teataw hulk aastaid jäänud lasteta, peaksid

need kõige õigemad teenäitajad olema.

olema lahutatawad. Muidu aga on wastused
wücrn asjalikud. Näib olewat kadunud aeg, kus
maksis et meeldima inimesega on ka

Oleme näinud, et oleme esimeses tuhi
nas pilli tahtnud lõhki ajada, oleme esime
ses asutamishoos ennast liiga uhkelt ja to
redalt sisse seadnud. Sel alal on kokku

hütis paradiis.- Nüüdisaegne haritud naine eelis

tab sellele mugawat kodu ja kindlustatud elu
järge. Mees peab naisele wõimaldama muretu
elu. „Oma elu waesega' siduda ma ei taha", kir

tõmbamine hädatarwilikuks saanud.

Sellest saadakse ka aru. Seda peetakse

jutab üks. Neidude enamik unistab elust kül

luses, autost, looshist esietendustel, wäljamaarei
sidest, pidusöökidest. Romantika aegjärgu onnist
on saanud kiwimajad, kui mitte willad ja paleed
Eks see ole omast kohast ajamärk.

enesest-mõistetawaks, kui omawahel koos oi

lakse, kus aknast ei saa wälja rääkida.
Kui kõige selle tagajärjel riigiametnik
kude koondamine päewakorrale kerkis, siis ei

olnud siin mitte mingi wihawaen riigiamet
nikkude wastu mõõduandew, waid raudne

ha läheb samuti wigastatud sõjameeste toe
tamiseks.

wajadus.

Waadatagu enese ümber wähe rohkem
ringi. Kokkutõmbamine on teostumas igal
alal, ka eraelus ja eraettewõtetes. Esimeste
aastate laiutamist näete ikka wähem ja

Naerdakse, käratsetakse ja ollakse rõõ
mus. Waherahu päew on ilus ja lõbus
rahwapüha. Õppiw noorsugu woolab uu
litsail, , kodanikud naeratawad rahulolewalt

wähem.

akendest, sest täna 12 aasta eest lõppes suur,

Mesinädalad on möödas. Esimese noo
rusliku waimustushoo asemele on astumas
igapäewane karm ja kaine elu. Asutamise
ehk „Gründertumi" ajajärgu asemele on
juba astunud harilik igapäewane töö, mida
piiramas argipäewa nõuded.
- Tahetakse nii edasi elada, nagu esimestel
/aegadel, siis on pankrott majas. Ta tuleb
/ paratamatu.
/, Weel paar aastat, ja meie oleme, kui
j aegsasti selle wastu abinõusid ei' leidu, oma
j eelarwe tasakaalustamisega, täitsa hädas.
I Jänest kaswawad ja meie., kandejõust' ule
' kaswawad hoolekande kulud ja müüd wälja
i minekud, midaineie'pahempoölsed " eraron
z nad' üksteise õhinal riigile kaela on weere
j tanud, sööwad kõik riigi tulud ära. Ei
jää ühtegi waba summat enam ülesehitu
i waks tööks. Sarnasel korral tulewad mõis
\ tagi uksed warsti kinni panna.
\ Mis jaoks meie siis riiki weel peame,
miks oleme siis lõppude-lõpuks omale ise
seiswuse kätte wõidelnud? Kas ainult seks,
et meie iseennast paljaks sööme? Ainult
seks näeme werist waewa ja teeme tööd.
et kõik tulu, mida riik annab, ja weel
enamgi kõik kohe ära tarwitada??
' Aga kui tulewad raskuse aastad? Mis
siis saab? Need wäljawaated peaksid selged
olenia kõigile neile, kes wähegi lahtiste
silmadega ringi waatawad. Kuid ometi
kestab, wastutamata lubaduste külwamine

Vaherahu püewa pühitsemine Znglismaai.

Üliõpilaste karnewalid. Kahuripaugud sõjasurnute
mälestamiseks. Mask penniread kõnniteil.
„Kuidas pühitsete teie Saksamaal wahe Tüs pennirida lõpeb, seal kummardub möö
rahu päewa?" küsis üks noor inglane Saksa damineja ja paneb omalt podlt penni juure.
ajakirjanikult waherahu päewa pidustuste Õhtul korjatakse Pennid kokku ja jagatakse
wigüstatud sõjameeste wahel.
aegu Londonis.
Üliõpilased jooksewad linnas ringi kor
„Miks peaksime meie seda kaotusepäewa
janduskarpide
ja lillekorwidega. Nad on
pühitsema?" imestas sakslane.
igasuguses wõimalikus riietuses: mõned on
„Kas siis teie ei rõõmustanud, et wii end moonutanud klounideks, teised kuue
niaks ometi sõda oli mööda? Sõda ei tohi aastasteks poisikesteks, kolmandad wana
nii kitsalt kitsarinnaliselt mõista..." ütles aegseteks hõljuwate seelikutega daamideks.
inglane.
Nad müüwad paberist moone „poppisid".
London on waherahu päewal elewil. Inglismaal öeldakse, et maailmasõjast saa
Sõjawäe, üliõpilaste ja koolinoorsoo ron dik kaswawat moonid Flandrias palju pu
gikäigud .uulitsail. Pidurõõm walitseb nasemad kui waremalt. Waherahu päewal
platsidel. ' Langenud sõduritele püstitatud kannab iga inglane punast mooni nööp
edasi.
Erakonnad, kes oma seljataguse pärast mälestussambad on wanikutega ehitud. augus. Iga jalgratas, iga auto, iga wank
mures, otsiwad seda sööta, millega omad Kõigil uulitsail, kõnnitee ääres, on wask rit wedaw hobune, isegi iga koer on moo
pennide lõpmatu rida. Kus auk wahel wõi uiga ehitud. Moonide müügist saadud raõnged wälja wisata.
„Kaja" nr. 269. 16. nowembril 1930.
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hirmus sõda.
Korraga- käristab kahuripauk naeru ja
rahulolu. Wõnksatades kiwistub kõik elu,
sureb liikumine. Inimesed peatuwad uulit
sal, seisawad tõsiselt ja waikides, mütsid ja
kübarad käes. Maailmalinna kehas ei liigu
ükski lihas. Wagunid ja autod seisawad,
ükski ratas ei weere. Üliõpilased, kes äsja
jooksid klouni riietuses uulitsail, painuta
wad pead ja hoiawad karnewali mütsi sõr
mede wahel. Wana hobune waatab imes
tades oma juhi poole üniber, kuid see istub
sirgelt pukil, kulunud müts käes. Kaks mi
nutit pühendatakse sõjasurnutele.

Siis müristab teine pauk. - Liiklus ai
gab endise hooga, mütsid wajutatakse otsale

Üliõpilased jooksewad naerdes ja raha kor
jates uulitsail edasi ning kodanikud jatka
wad oma teed.
Raekoja ees on üliõpilased oma musta
des ülikondades salgakaupa koos. On.õhtu
saabunud, raekoda on heledalt walgustatud.

Meeleolu saalis on tõsine ja pühalik. ' Kõ
neleja räägib sõjast ja. rahust. Ta on ing
lane ja räägib inglasile, kuid ta toonitab
rahwnswahelise arusaamise ja leplikkuse wa

jadust, sest ainult see on rahu pandiks tule
wikus.

Turuplatsil sisisewad raketid, loidab tn
lewärk. Jgiwanad kolledshid 'on tulekumas
se kastetud. Juubeldamine ja Pidi,room
täidab laia Platsi, sest noorsugu usub, et ta
pühitseb wiimase sõja lõppu.

Missuguse «valitsuse saab
Austria.
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Veoautod Autobused Tuletõrje autod

Austria wabarngi president Miklas sammul
walimisbüroost wälja, kus ta käis oma
häält ära andmas.
WalimiSte tulemused on meil juba teada.

Kristlikud sotsialistid said 66 kohta (enne 73),

Schobcri blokk, mille alla kuuluwad suurpõllu
mehed ja suursakslased 19 kohta (enne oli
neil 21), uus juurctulnud isamaa blokk sai 8

kohta ja sotsiaaldemokraadid 72 kohta (enne 71).

iihc koha kaotamist sotsialistidele tuleb veami
selt seletada küll sellega, et kodaulised ringkon

nad astusid walimiswõitlusso killustatud jõul.
Suur hulk nimekirju ci suutnud ühtki kandi
daati läbi wiia ja nendele antud hääled läksid
kõik kaduma.

Uue walitsuse moodustamine peetakse raö
kekö. Kõige suuremal rühmal, sotsialistidel, ei

ole lootust tarwilikku enamust leida. Oodatu

on mõõduka kodanlise walitsuse loomist, krist
lik-fotsialistide ja Schobcri mecSte koalitsiooni

näol. Sellel koalitsioonil oleks küll 5 häält roh
kem kui waStaSrinnal, kuid Schobcri bloss ci
ole mitte ühtlane ja esialgu on weel küsitaw,

REÖ autod on valmistatud neile, kes {;'• ..'. ' '"J

kaS kõik mehed scllcS blokis tahawad toetada

•' • nõuavad autolt kalkadel teedel ••
»t. --* vi . õ ww'--« S
MK ;.j tupidavust, töötamise kindlust ja eriti 1 I

kristlikke sotsialiste.'

Ameerika tulewane
prestdeM.

v'#i "' töötamise odavust t-.. >
MWv .• / ! ' - > vf-:'--. ;.; ff • .. !
E£L'...:; .. [£*';v I

Ainuesindaja

KAUBANDUSE & TEHNIKA.KONTOR

Noose b e l t, N e w-D orgi kuber mc r.
Demokraat, keeluseaduse waStane, walitt

nüüd New-Yorgis rõhuma hääleenamusega ku
berneriks tagasi. Ta sai oma waötasest, wabn
riiklaste kandidaadist, 700.000 häält rohkem. Ar
wataksc, et see suur wõit on nüüd annud demo
kraatidele mehe, kelle nad wõiwad oma kandi
dändiks üleS seada presidendi walimistel 1932.

TALLINN, Vene 13. Telefon 428-10. TALLINN *

REO If orfor Cor Compamii U. s A.

Pärnu põllumeeste selts saab
Sv-aastaseks.
Korraldatakse aktuS ja põllumeestepäcw.

Detsembrikuul saab Pärnu põllumeeste selts

60-aastaseks. Seltsi juhatus otsustas 7. det
sembril 60 aasta mälestuspäeva

Lehmade arm Eestis kahe
Auto wõttis omnibuseli rei
kordseks kaswanud.
stjad äi a.
Kümme aastat tagasi, 1920. a., oli Ees»,
Autopibajaib karistati»
tis registreeritud 219.793 lehma. Käes»
Emmaste ja Hellermaa omnibuseliinil pi
olewal aastal on lehmade arw tõusnud ju
autojuht Richard Aunapuu Joosep Kool
ba 115.897 peale, seega on lehmade arw das
meistri autol kestwat ühendust. Sõitusid tehti
kümne aasta jooksul kaswannd ligi kahe kuni neli korda nädalas ning autojuht käi? ise
kordseks. Iga aasta näitab järjekindlat laetval reisijaid autole kütsumas.
tõusu.

1 Wrnnmaa naised Spimad
Kodumajanduse ja käsitöö kursuste pidamine

uu Pärnumaal hoos. Praegu on käimas Kais

ma-Wiluwere naiskodukaitse jaoskonna < juures
kodumajanduse kursus ja Talli perenaisteseltsi

ühes põllumeestepäewaga. Mälestuspäewa fcv
was on ettenähtud esiteks aktus ühes waimuliku
talitusega. Aktusele kõnelema on palutud tum
tud riigi- ja seltskonnategelast hr. K. Pätsi, kel

lelt küll weel waõtust ei ole saadud. Waimu
likku talitust toimetab praost Grünberg.

juures käsitöö ja pesuõmblemise kursus; 16.
Peale aktuse järgneb põllumeeste päew, ku
notv. on lõpupidu. Edasi järgnevad kõduma hu kõnelema on palutud E. maapanga dir. dr.
janduse kursused: Pärnus Pärnu põllumeeste W. Johanson, ja P.-k. ..Estonia" dir. R. Uri
tam.
seltsi korraldusel 24. uow. kuni 7. dets. ja Taali
Põlendmaal raamatukogu seltsi poolt 8.—21.

Selle peale tõstis omnibuse ühenduse pida«.
detsembrini ning käsitöö kursused: Suigu pere
ja Martin Laufeldt kaebuse ning rahukohtunik . naiste seltsi korraldusel Suigus 17.—30. nolv.

Üksikasjalik kaiva mälestuspäeva aktuse ja
põllumeeste päeva kohta seatakse lähemal ajal

kokku.
Selle wastu on aga itäii. sigade arw karistas nii autojuhti kui ka autoomanikku
Taali maanaiste seltsi korraldusel PustuS
Arlucsie luõttes kehivn rtcga, fo!i« mä
hoopis wähe suurenenud. 1920 a. oli Ees kumbagi 20 krooniga ehk maksujõuetusel 7- ja
kis 2.—21. detsembrini.
lestuspäeva puhuks mingisuguseid lõbustusi ja
tis 266.610 siga, 1930. a. 290.000. Lam päewase arestiga.
> . Kursustel jagawad õpetusi Eesti põllumees looswiibimist söögilauas ci korralda. Nõnda
niaste arw on koguni wähenenud. 1920. a.
See otsus jäi püsima ka Tallinna-Haapsalu : te keskseltsi n.aisinstruktorid neiud H. Wal! ja
fcltfi 60. a. [imuipäelua pldcunine
rahukogus ja riigikohtus.
551.536 lammast, 1930. a. 167.226,
R. Põlendik- —n.
tõsyekS töökoosolekuks. iU

„Kaja" nr. 269. 16. uvwcmbril 1930.

Lhk. 4,

Kui tuli sirutab oma käe mingi varanduse järele, W . "C
siis omanik peab sellest loobuma. Sest tull lagastab WF, yt jUfsmm'' 9MH!
igasuguse varanduse, jättes omanikule vald tuha. . jMr JPyA JSVR
FKo siimapilb võib iitiatadta Heid selline õnne- \ f
tulekust. ' /v •. j jSpk£
JRdeftc, mis saab Seie tufevi- . \ '
rusudeks Teie elu: mõne hetke jooksul olete Äu. V/V "V
muutunud kõige vaesemaks inimeseks maa- y g»
I&ida&e iifts minut! jššt
&uteftabju pole aga õnnetus, kui l mi
Teie varandus on BcintnlrfatflMfi so- HM, jl
puhul kõik kahjud. Ja Teie võite
fi ole babie vali&ut: iga kodanik peab
kinnitama oma vara täie väärtuse eest jßfjW'

EESTI KINNITUS-SELTS
n/11 Anvs<ii£ Põhi- la tasavaraKl 11 AKI S kapitalid ulatavad
MM W 1 V/Linniü Kr. 650.000Juhatus Tallinnas, V. Viru 12. Dg
Telefon 426-66. ... .
VT/IIVCQ Kindel la soliidne
l/flliVl Osakond Tartus, Lihaturg 7, telef. 6-75.
m M u eoasiHinniiias.
1 Ara| Agendid kõigis linnades ja rahvarikkamates kohtades. >»»W«s«WIk»Ws««dWWMU^M^WM!

TALLINN, ESTONIA PUIESTEE Nr. 15. Telefon krt. 33-68.
• Susžm) Jüril
Kunst veskikivide, veskite ja mehaanika tööstus

„I«ieesE"
Esimene Eesti Ühispank.

Igasuguste veskikivide valamine, veskite, veskimasinate, vee
turbiinide, veevärkide, transmissioonide, võlvede. laagrite,

Asutoriud IOOS. a.

rihma seibide jne valmistamine. Tehakse kõiksugu me

haanikatöid võistlemata hindadega. löö kiire ja korralik. Müün veskikivide valamise ma

terjale. Tangusõelu, püüli siidi ja kõik veski Eelarved ja plaanid veskiehituseks.
![ ta annab faenusiõ.
jt Csiab ta wniiitb vvfflisrafta,
|> Tshekid Soome, Läti, Rootsi, Inglise, Saksa, Prunt
is suse, Ameerika ja Helweetsia waluutas.

TARTUMAA PÕLLUMEESTE ÜHISTEGELINE RAHAASUTUS

Kodumaal ühendused igalpool teiste pankadega.

Põllnmalandiise Pank

j; Kõik pangaoperatsioonid.
<[Võtab
Uuemate
I!;
naftanõuete
ftoiuie järele
!| kindel warakamber.
Koduseks rahakogumiseks ilusad hoiukarbid.
|i Tähtsamate arwete seis 1. nowemb. 1980. a.
Omakapitalid . » , . 424.000.
S Hoiusummad .... 3.195.000.
/ Laenud 3.273.000.
Liikmete lisavastutus . 837.000.
Bilanss » 5.043.700.
<! Jtäcntuurid:
Kindlustusselts „Eesti".
\ Esimene Eesti Kinnituse Selts „Eeksw.

I TARTUS,
12. Telefon
10-65.
TartuHolmi
Eesti tän.
Majanduse
Ühisuse
ma Ias.
Asutatud 1929 a. I

Dotab raha hoSüSS makstes aiakohast kõrget protsenti.
Annab lacmisid mitmesugustel kindlustustel.
kõikides kodumaa
norresponaenaia tskts. KesKkomes.
Pank toimetab kõiki operatsioone.

/

«

Jžoige soodsam wnööbtiostuftoftt
A. ELKEN'i --«s-nsri
Harju tänaw nr, 48. Telefon 429-51.
TÖÖSTUS: Warblase tänaw 5. Telefon 24-87.
„Kaja" nr. 269. 16. nowembril 1930,

AVATUD 9—2.
Põllumehed ja ühingud, astuge Põllumajanduse panga liikmeks ja toimetage kõik

oma operatsioonid selle kaudu, sest see on põllumeeste oma ettevõte.
Panga juures kindlustus selts Eesti agentuur. JUHATUS.

- . J» ÕN. ajajooksul, nii täiendatud, et tänapäewal walmistawad M
sarnaseid riidesorte, mida iga eestlane julgesti wõib tar- W
witada. Soowitän mitte ainult selles mõttes, et kodumaa M
; tööstust toetada,' waid et kodumaa riide wäärtus ületab M
I paljudes omadustes juba täielikult wäliskauba. Ei tead- M
nud iga elanik, mida walmistawad õieti meie maa wab- W
H rikud, nüüd on need aga näidanud, et nad riidekaupu M
I' isegi paremaid turule wõiwad saata, kui seda wälis- W
M maalt on tulnud. W
n Et lugupeetud ostjaskonnal wöimalik oleks kõiki tarwisminewaid kodumaa riidekaupu ühes kohas leida ja mitte H
« ' kümmekond äri läbi käia, selleks olen kokkuleppel kodumaa wabrikutega ja nende wõtnud oma ärisse müügile W
W kõiki kodumaa riidekaupu. H
. • Madmmmm wiide Škwwjplws I
lil MZ ® B
I O fir r BTi O KK Iw !:Cn r tr t?{ |
11QI iil 11 Ü I
I Tallinn, Estonia pst. nr. 11, kõneir. 304--80. I
B Müük wäiltesel ja sanrel arvu!. Müük wäikesel ja suurel arwul. B

riaBBSBBIBBSBSBBIISBSSB|.SISBSSBIB|aSBBSBIBSSSSSSIimaSB«'ISa

I Tallinna Eesti Mmandusaiiisus

r«HIIVUKVI I « Tallinnas, Suur Pärnu maantee nr. 30 kõnetr. 21-87. 11
Tallinna, Estonia puiesfc nr. 21, kõnetr. 85 ja 21-84. Suur Tartu maantee nr. 51, kõnetr. 309-40. ||
I Peakontor ia kamalus* flöißöupl. sissesciduhoowi Ja öömninkohaga: s

Põtlumees f Meilt ostad head kaupa kõige , odavamalt. Meie maksame hoiu- B
m ' summadelt kõrgemat protsenti o
(feakauplusesJKeile kuuluwad kõigi pure- 1
Põllumajanduse- ja piimatalttuse ] . mate kOUPadC PCaCSitUSed i ||
masinate-j "a ——-—;— , > . r g|
Põllutööriistade ja tarbete- ( ALFA-LAVAL— jõu- ja käsikoorelahutajad, lg
5 Rauakauba ja ehitustarbete- i ASTRA piimatalitusemasinad, 5
Koloniaal-kauba- / HERKULES—petroleumimootorid, 8
• /t§LA§LMmm f • RASEWSKI adrad, wedruäkked, kultiwaa- 8
JtUMRUMpiUSiS: torid ja heinamaaäkked, 6
igasugused iaiurafknta kaubad. NAHKHIIR laternad jne. 8
IMajapidamistarbete ja JKeil
keemiakauba\ ALFA
Rootsi
piimaweokannud,
1
on (Tallinnas
kõige
täielikum
ladu I
. weskikiwi walamise materjale, traatwõrku, Gotlandi köie, kunstwäetisi, fosforhapu-lupja jne. 8
Müük suurel jawäiksel arwul. Nõudke lähemaid teateid ja hinnakirju! 3
"nr—— ——— u , jij
»Kaja" nr. 269. 16. nowembril 1930,

s

WSidumees on raskes eluwSstMfes: |
ETK-st kSikkes
pStturammuv,
maftnaõ1ta ostav, 1
I VSklumees,
Mge ayiskaupluses,
ETK-it ta ftigffel MS wMast eaHa wõtav. I

..Kaja" nr. 269. 16. nowembnl 1930 b
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im
!§ §l
g Amtalad od! I g
E IK
£s Et praegusel rahavaesel aial ostjale püha de-eelset kaupade ostmist kergendada. gs!
E selleks lasksin ja

1 suure hinnaalandusega 1
KS ö VN

1 muugile: 1

• ZI
Kirjud vollmusliinid enne 280 senti meeter 150 senti küünar, nüüd 168 senti mtr. 90 senti küün. p»
CJ » 335 „ „ 180 187 .. .. 100 >, .. Kl
iJSJ ~ ,» *,» 375 ~ ~ 200 ,» », ,» 225 ~ ~ 120 ~ ~ WBS
gä » » » 420 „ 225 280 „ „ 150 „ I pN
igga Ühevärvilised vollmusliinid „ 168 „ „ 90 „ 150 „ „ 80 „ „ Ip»
Ühevärvilised vollmusliinid laiem, tihedam 178 „ „ 95 „ „ 160 „ „ 85 ,» „ «3}
öi Kleidiriie toimne 80 sm. lai „ 250 „ 135 „ ~ „ 187 „ „ 100 „ „ 1
jES Kleidiriie popeliin 80 sm. lai „ 250 „ „ 135 ». 187 „ „ 100 „ „ 8 5C®
ega « laiem 85 sm. lai „ 270 „ 145 „ „ • „ 205 „ „ 110 „ „ I jjgu
jEj >» 2 küün. lai ' „ 390 „ „ 210 „ „ „ 320 „ „ 170 „ „ BxA
jSjf „ I. sort, 2 küün. lai „ 440 .. „ „ 235 „ „ „ 375 „ „ 200 „ „ 8
Kõrge väärtusline popeliin 2 küünart lai „ 505 „ „ 270 „ „ „ 400 „ „ 215 „ „ BKä
Kirju pesusamet „ 375 „ „ 200 „ „ „ 320 „ „ 170 „ „ 8|«
jK Inglise trükitud velvet „ 750 „ „ 400 „ „ 375 „ „ 200
ü Il
« Suur valik ruudulist ja joonikuid riideid, mis väga kohased § »
sj kleitideks ja pluusideks kuni, 50°|o hinnaalandusega. I S
jpj Narva vabriku ülikonnariided enne 1180 snt. mtr. 630 snt. küün., nüüd 750 önt. mtr. 400 snt. küün. 8
Sfl Tschehho-Slovakkia ülikon a ariided „ 1100 „ „ —590 ,» „ „ 840 „ „ 450 ,z „ 8 Cj£
jpd Tschehho-Šlövakk.Š Üliköhnäriided, päröm, päkšehi s;ört „ 1350 „ „ —726 „ „ ,» 1000 „ „ 536 „ „ BRB
E IZ3
Sg Peale selle olen suurema partii hooajast järele jäänud kõrgehinnalisi I
6 Inglise ja teiste paremate välismaa vabrikute ülikonna- ja palituriiete hindasid I 3
88 alandanud 400 600 senti meetri pealt. Samuti on märksa alandatud naiste- §
jgjj rahva mantliriided ja mantliplüüschid alates 750 senti mtr. —4OO senti küünar
g ja palju teisi hooaja kaupasid, mida siin kõiki raske üles lugeda. ra
Z Vaadake Id võrrelge ostmise luures minu Kauba iiJirlust ]o hindasid.
g . Z|

E H. Jänes e suuräri - Tartus 9

g Kaubahoov 10-11-12. Kõnetr. 5-91. Asutatud 1899. a. D
E Sl
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»€stonlo" (dlllauatrriK
Tartus» Klwi uul. 1. Telefon 58.
Kraasib, ketrab» korutab lõnga» wfirwib, wa
nutab, pressib, käärib riiet wõistlemata headuses.
Müüa: Kodukoetud willast riiet, wlllast lõnga,
sokke, sukki, kSpikuid, kampsuneid ning kõdu
ja wäljamaa lambawillu.
Ostetakse lambawillu.

; Kärt'i mööbliäri
! Il Harju tänaw 32, telef. 11-15.
soowitab suures walikus kõiki maja
> mööbleid - oma töökojas walmistatud
I kuiwast materjalist.

qrtumaal |
töötab „KR3R" ia ..TERTR3R" 81
oo tellimisi wastu lira OstoaldPallo oi
issi ©§
„Knja" nr. 269. 16. nowembril 1930,

,f3iaiau kmduiu&te umisitus
m : GRAFOLIN

kästi wmesümi&d.

nahawärw

Kugejate wahel loositakse auhindu 30.0 W sendi
wiikrtuses.

mitte murduw

Jiuidas maist&usest asa matta.

Tänawu korraldas „Kaja" juba 6. aas
Vittti M ,i,iii teeb autopolstrid, mööblid, reislkohwrid,
Auhinnad maksab „Kaja" peakontor
tat järgimööda kuulutuste wõistluse. Nii wälja peale loosimiste tulemuste selgumist.
mapid ja kingad nagu uueks.
kui lugejad käesolewast numbrist näewad, on Soowikorral saadetakse auhinnad ka posti
see wõistlus ka seekordki hästi õnnestunud. teel.
0.-U. ü. <3rof & Jt§en§, Tallinna;.
Tänane „Kaja" number on paisunud õige
Kuulutajaile on määratud järgmised
kehakaks. Meie leiame temas hulga äride auhinnad: esimese auhinna wääriliseks tun
ja ettewõtete kuulutusi, mis 'oina tabawa nustatud kuulutus awaldatakse „Kajas"
sisu ning maitseka wälimusega köidawad hinnata 5 korda; 2. auh. wääriline kuulu
Werme mees MereNmeSteeS.
tähelepanu, ning jääwad kauaks meelde.
tus 4. korda, 3. auh. wääriline kuulutus
Jõikas oma käesooned läbi.
Praegune aeg on ärielus raskem kui 3 korda, 4. auh. wääriline kuüluts 2 korda ja
Mst kunagi warem. Rahwa ostujõud on 5. -auh. wääriline kuulutus 1 kord.
Maaux asutus ketq&ks.
kahanenud. Mitmed ettewõtted on oma
Täname kõiki kuulutajaid, kes meie
uksed sulgema pidanud, mis kahju sünnitab wõistluse heaks kordaminekuks kaasa on
14. nowembri õhtul kella %12 ajal tea paremas käes pussnuga, millega käesooned
ka 'järeljäänud äridelegi. Et niisugusel aidanud. Nüüd on lugejail otsustaw sõna
kitsikuse ajajärgul meie äriilm waewast ega öelda, millised kuulutused on kõige ilusamad tati kordnikule, et Merepuiesteel Gilde aia olid läbi lõigatud. Muid wägiwalla tun
kohal lamab maas keegi tundmata mees, demärke ta juurest ei leitud. Mees wärises
kuttidest post: küsinud, maid meie wõistlusele
ja kõige tabawamad. . ;
wereloik kõrwal.
kogu kehast. Oletatakse, et siin tegemist on
endise osawõtlikkusega on suhtunud, see üksi
Kõige austusega
enesetapmise katsega.
Lähemalt maadeldes selgus, et mehe! on
juba'wäärib tunnustamist.
„K a j a" peakontor.
Weristatud meheks osutus wenelano
Nagu lugejad tänast „Kaja" numbrit
Leonid Pauli p. S i d o r o w, 18 a. wana,
silmitsedes näewad, wõtawad ka meie see
poissmees; wiimane elukoht olnud tal Lii
kordsestki kuulutuste wõistlusest osa' Eesti
walaia uul. nr. 0 linna öömajas.
wanemad, suuremad ja soliidsemad „ ärid.
Ta toimetati keskhaiglasse, kus haaw
Nemad pakuwad meie lugejaile paremat
tunnistati
mitte elukardetawaks ja paran
kaupa soodsamail tingimusil. Meie loo
datawaks.
dame, et „Kaja" lugejaskond hindab seda
tähelepanu, mida kuulutajad meie lehe
poolt korraldatud Võistlusele üles on näida
S-acm uhtus saias
nud. Meie ei kahtle, et meie lugejate pere
ettwõtete saadusi tarwitab, esijoones
püütust canda.
neist äridest oma ostud teeb, kes meie täna
sest kuulutuse wõistlusest osa wõtawad.
Wiimsi rannast leiti reede õhtul 260 liitrit
salapiiritust, mis oli tormist kaldale uhutud ja
Lugejad .wõtawad - „Kaja" 10. now.
omanikkude poolt juba eemale kantud ning põõsa
kuulutuste wõistlusest osa selliselt, et iga
alla peidetud ja oksad peale laotud..
osawõtja „Kaja" käesolewast kuulutuste
Jägala Neeme rannast leidis piiriwalwe
wõistluse.numbrist lõikab wälja wiis meel
20
liitrit salapiiritust, mis meri oli wälja uhtu
nud.
diwamak kuulutust ning warustades iga
Purtse Mahu rannast leiti laupüewa hom
ühte neist oma nime ja aadressiga, saadab
mikul 12 nõu (120 liitrit) salapiiritust, mis merj
nad Kinnises ümbrikus „Kaja" peakontorile
siia oli wälja uhtunud.
Tallinna, postkast 28, märgusõna. all
Torm purustas Uitus maju.
„K uu luiu s t e wõist l u s".. Ümbrik
Riia,
14. now. Torm ja suurwesi sün
fude. ärasaatmise tähtpäewaks on 23. now.
nitasid täna Riias uusi kahjusid. Muuseas
on Wesi tunginud Riia uue turu keldrirüu
midesfe.- Riia rannas on torm ja marulai
„Kaja" peakontoris sürmib 'auhindade
ned purustanud mitu suwilat/ Õhtuks hak
tlMimiue lugejate wahel 3. detsembril
kas torm waibuma ja suurwesi Wäina.jõös.
1930. ä. kell 3 p.' l. Loosimisele tulewad
alanema.
järgmised auhinnad: 1. auhind 3-laulbi
line raadioaparaat, . hind ISMO senti,
K. V«ts sõidab Uarma.^
2. —r 5000 senti, 3. —; parima wäljaehitu
Wabadussõja
aktus „Jlmarises".
sega- waljuhääldaja, hind 5000 senti, 4.
Narwa
rahwaülikooli
poolt korraldatak
2000 senti, 5. -r- „Kaja" aasta peale, 0.
se 23. now. ~Ilmari se" saalis wabadussõja
1200 senti, 7. 10 põnemat romaani ä 1
algpäewa mälestusaktus, kuhu on kõnelema
kr., 8. peatelesomd raadio kuulamiseks,
valutud end. ajutise walitsuse peaminister
hind 500 senti, 9. „Kaja" poole aasta
Konstantin Päts. - „
peale, 10. „Tallinna Post" aasta peale.
Uarwa soola-uputuses.
- Esimene auhind tuleb loosimisele luge
jäte - wahel, kes häälekamad selle kuulutuse
Narwa on Wene soolast küllastatud.
poolt, .mis wõistlusel tuleb esimesele kohale,
Wiimaste päewade jooksul on Nõukogude
Weuemaalt iga päew 3—4 wagunit soola
2. auhind nende wahel, kes 2. auhinna
sisse toodud. Wene kaubaladudes Narwas
omandanud kuulutuse poolt hääletanud jne.
pole enam soola mahutamiseks ruumi. .
Auto sõitis hobusele otsa.
jttees fäi aut» aita.
Autojuht oli joobnud.

Keegi G. Vuschmann teatas politseile,

Õnnetus S-Marnu maanteel
14. now. jäi Tallinnas, S.-Pärnu mnt.
maja nr. 06 kohal auto alla Ae sõidutee
mineja Hans L i n d e m a n (eluk. S.-Tartu
m. nr. 75), kes sai seljast ja peast wigas
tada. Mees toimetati haiglasse.
Taksiautot nr. 149 juhtis Jaan Aloe;
ta oli sõitnud walekätt, millest ka õnnetus

et taksiauto nr. A—66, nrille juhiks Fr. Kirspuu,
sõtnud neil päewil Nannawärawa puiesteel liu
na elektrijaama koha! tema hobusele otsa; Ho
bnne saanud peast ja jalgadest raskelt wigas

tada.

Autojuht olnud joobnud.

Mercwitlwelaew „Aura" oli saanud teate

tykkinud.

Jiaatacpaat kahe mehega kadunud.

Kuti iseseiswuse aastapäema
puhitfemwe TaUinnas.
Pidulik aktuS „E.Sto ni a 3".

Alustatakse otsimist.

Pcrsia lipu all sõitwa mootorlaewa «Standardi"
tulekust. «Auralt" läks neli meest kapten Erik
soni juhatusel wäikese mootorpaadiga Hällgrundi

juure piirituslaewa peatuskohale. Pimeduse
tõttu pääsesid nad kohe «Standardi" külje alla,
kus seisid salakauplejate paadid laewa külge kiu

tagasi jõudma, kuid on seni kadunuks uitatult. Mercwalwurid tungisid rünnakuga
14. nowembril teatati Tallinna 3. polit pärast
lnewale, mille meeskond ja piirituscwedajad olid
jäänud.
kajutites. Laewa masinad olid käi
lis piduliku aktuse Läti iseseiswuse 12. aaSta sei jaoskonda, et 4. nowembril on Prangli
Armutakse, et mootorpaadiga on merel enamasti
ma 3, kuigi laew ise seisis ankrus. Merewalwu
päewa Puhul. Pidu kõnelejaks on ühing kutsu saarelt wälja sõitnud mootorpaat „Woog",
rid lasksid läbi akna masinaruumi mõned laen
üud tuntud Läti arkeoloogi prof. Balodise. Tn millel asusid Woldemar Lill f o r s ja õnnetus juhtunud.
nawu Riias peetub põhjamaade muinsustead Johannes Peith o l m, et sõita Eisma
Tahetakse mootorpaadi otsimist korral gud, mispeale masinad seisma jäeti. Pardal
piiritusewedajad hüppasid paatidesse,
läste kongress andis tunnistuse selle teadusharu
dada Eisma, Wergi, Wainopea ja Narwa wiibiwad
kõrgepinnalisest arengust Lätis. Selle kongressi randa kalu tooma. Nad pidid paari päewa
wabastasid need, peale kahe, laewa küljest ja
poolsete randade suunas.
põgenesid pimeduse katte all merele. Nüüd ilmu
korraldaja Prof. Balodis on tuntud hea kõue
Teisipiiewal, 18. nowembril kell 8 õhtul kor
raldab EeSti-Läti ühing «Estonia" kontsertsaa

sid ka teised piirituscwedajad kajutitest pardale.

mehenp. . Ta esineb aktusel saksakeelse referaa

Neid oli paarkümmend meest. Mercwalwurid

diga teemil Baltimaade eelajalugu, Puuduta
des ala, milleS wiimafe aastakümne jooksul teh

Saame meceiuatiae tahinq.

kub palju edusamme. Meie kuulajaile tohiks
see ettekanne pakkuda rohkesti uut ja huwi
tawat.
Eeskawa kontsertosas esineb euroopaliku kuul

püüttiswedapateg>a»

fusega Läti ooperi solist Ka kt ins huwitawa
rahwusliku programmiga. Ta kannab tnuuseaS
ette tuntud aaria Läti algupärasest ooperist

Meremalwurid hiilisid öösel piirituslaewa pardale ja
waUutaftd laewa.

«Jutt surmast".

Sissejuhatawa awamuusikaga esineb riag

I&aithises üks mees sutma la kalm kaarnata.

häälingu kõwendatud orkester. Sissepääs kõi
gile waba.

Helsingi, 15. nowembril. Neljapäewa õhtul kell 22,30 tekkis Hällgrundi ees
Murdwargsd puttwilja
15
merepenikoormat
Pietarsaarist kaugel Soome merewalwe ja salapiirituswedajate
kKMluses.
lahing, mis lõppes merewalwe wõiduga. Merewalwe kätte langes piirituswcda
14. now. on murdwargad Tallinnas, W. Ka wahel
lamaja uul. nr. 29 Willem - Naud'i pnnwilja jäte laew „Standard", mille wäärtus umbes üks miljon marka. Peale selle sai mere
kauplusse sisse tmiflinub ja shokolaadi nina tn walwe 20.000 liitrit piiritust.
bakasaadusl ära wiinud 160 krooni wäärtnses.

„swja" nr. 269. 16. nowembril 1939.
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lasksid mõned hoiatuspaugud. üks piiritusewe

daja sai kuuli Pähe ja suri paari tunni pärast.
Kals piirituswedajat sai haawata, samuti üks
mcrewalwur, keda oli tabanud kuul, mis põr
kaS dekilt tagasi.

Peale meeskonna arreteerimist juhtis „Aura"

kapten piiritnslacwa Pictarsaari. «Standardi"

paberid on saadud Pcrsia peakonsulilt Berliinis.

Piirituslaew ou endine Saksa nttwcepaatide
hätvitaja. Temal ou kaks 300-liobujõnlist ja
8-tsilindrilist veusoolntootorit. Laew teeb 20
sõlure tuuuis. Laewa' omanikuks on tuntud
Rootsi piirituswcdnja kapten Malmberg, kes wii

mnscl ajal elanud Tallinnas. Meeskond

koosnes ühest soomlasest, kahest sakslasest ja ühest

eestlasest. slaptcu ja soomlane arreteeriti, teised
laewamehcd pääsesid ühes salapiirituswedajate
>M põgenema. Põgene,»ud piirituSwedajad olid
soomlased. Laew oli tulnud otse Saksamaalt.

3C' JlcaatsusmaaL

.MMssie kamngss" LAZs.
Ta poeg Riias sõjakohtü aU.
Läti lehed kirjutawad jälle liiwlase Kap Oli kord ennemalt pojaga maksude maks
bergi perekonnast, kes peawad end liiwlaste matajätmise pärast kohtu all. nad ise
kuninga Kaupo järeltulijaiks. Praegu on oma jalaga kohtu ette ei läinud, siis pidi
tegemist 21-aastase Jaan Kapbergiga, kes wallawalitsns neile tegema prii küüdi. Uld
kui kuninga „waba" järeltulija ei taha Läti rik tuli kätel wankrile kanda, sest «kuningal
sõjawäes teenida. Ta anti psühhiaatrilisse ei kõlbawat jala käia", ütles ta.
Uldriki wanem poeg teenis ratsawäe rü
kliinikusse arstlikule uurimusele, kuid ars
tid tunnistawad ta waimliselt terweks ja gemendis. Temagi ei tunnustanud alul
wäeteenistuskõlbuliseks. Nüüd anti Kap wäeteenistust, ktnd muutis pärast meelt ja
berg sõjakohtü alla. Kaebealune ei wõtnud teenis aja korralikult ära. Wana liiwlaste
süüdistusakti wastu, samuti ka mitte kohtu kuningas polnud sellega rahul. Kui poeg
kutset ja on kogu uurimise aja jooksul ai tuli wäeteenistusest tagasi, ei wõtnud ta te
nult nii palju öelnud, et peab wäeteenis da wastu ja kustutas oma pärijate nimes
tust «patuks". Kuna ta.harwa wõtab toitu tikust maha.
wastu, siis on ta jäänud nõrgaks, kuigi
Perekond hoidub naabritest eemale.
muidu kehaliselt hästi arenenud.
Lapsi
teiste laste seltsi lastud. Uldrik
Jaan Kapberg on «liiwlaste kuninga" ütleb,pole
et
tal
on omal maa ja lätlaste talu
Uldrik Kapbergi poeg. Uldrik Kapbergil maade-pinnale
tal pole waja astuda. Umb
on Windawi maakonnas, Anze wallas ruskonnast on teised
Liiwi perekonnad wäl
«Buntini" talu. Kuid perekonna peamiseks
ja
surnud.
tuluallikaks on kalapüük, nagu teistelgi
Jaan Kapberg asub praegu sõjawäe
randlaste!. Uldrik Kapberg nimetab end
„liiwlaste kuningaks Uldrik 1-seks." Ta ei wanglas. Walwurttega ta ei waheta sõna
tunnusta Latwijat, leides, et maa, kus ta gi ega wasta küsimustele. Ta lamab wai
elab, kuulub liiwlastele. . Oma kohustusi kides naril wõi põrandal ja wahib lakke.
riigi ega omawalitsuse wastu ta ei täida. Pilkawat ümberkäimist ta ignoreerib.
Jjcotest S,aksa „fääktauseÜ" ivastu.
Sünnitalb raskust TaUinna fa Naldiski sadamatele.
Kaubandus-tvõsmskoja poolt õu jälle üles wõe > baiUtob.

Inglise külalised hiiglaõhupaadik.
PariiS, 14. nowembril. Saksa hiiglaõhu paat „Do X", . kes täna ennelõunat Inglismaalt

õhku tõusis, et lennata Bordeaux'sse, laskus kell 18 pimeduse pärast Sables d'Olonne'i lähedal
Vendees merele ja ujus.propellcrs jõul La Rochellest, kuhu Mdis kell 21. Lend Inglismaalt oli
kestnud seitse tuitdi. Ohupaadil tuli wõidelda kangete wastu tuultega. Õhupaat jääb ööseks La

tud küsimus Saksa ja teiste wälismaa kinnitus • Kütta sarnane ebaõige käsitlus mõjub hakwasti
seltside poolt maksmä paitdud jääklauseli asjus, , Tallinna ja Palbiski kaubandusiisele läbikäimisele,
tnille järele ' Tallinna ja Paldiski sadamad ont otsustati weel korb kõige kindlamalt protesteerida
tembeldatud „jääperioodi" kesttvuse ja „sääriisiko" ' Tallinna ja Palbiski ebaõige käsitluse wastu ning
suhtes ühewäärseieks Riia lahe ja Helsingi ning l kuna kirjalikud .läbirääkimised .nähtawasti taga
Turku ja Gäfle sadamatega, kuna aga teatawastit järgi ei auna, siis tarbekorral saata majandus
Tallinn ja Paldiski on tunwd kui märksa lühema-1 ringkondade esindajat Hamburgi ja Kopenhaageni,
jnäpevioodiga ning kergemate jaätakistustega sa- . er küsimust kohapeal selgitada.

Soome toMkõrgendus i<*
Eesti kortuliiaewad.
He l s'i ng i, 15. now. Eduskunnä tä
nasel koosolekul wõeti lõpulikult wastu sea
dus, mille järele walitsusel õigus.on edus
kunnale esitatud tollikõrgendusi kohe maks
ma panna' tingimusel, et kui eduskund hil
jem mõnda walitsuse Poolt esitatud tollikõr
gendust ei Peaks wastu wõtma, siis äratasu
utud"t4llitllhsib'importööridele wastawalt-ta
gasi maksetakse-.'' -trr: seadusi tuleks silmas pidada ka
Eesti kartulilaewadel, kes neil
watsesid.-Soame sõita, sest on wõimalik, et
nad enne uute tollikõrgenduste jõusse astti.
mist enam Soome ei jõua.' Arwatawasti

lüaiiisuse kciis !Betgias^

Rochelle'» lähedal ankrusse, et jatkata homme hommikul lendu Bordeaux'sse,

Zrboska toalla sekretär arreteeriti.
KSrwaldas hoolekande raha.
• (Traaditeel „Kaja" kaastööliselt.)/
Laupäewa lõuna ajal wõeti kohtu-uuri
J. Rattas on kriminaalse minewikuga
ja korraldusel wabi alla Irboska walla sek-,
isik. Wmemalt. Wjandimaal,"',
Wõidu wallas' 4
retär JaM R atras/!'? -ü \
-wastu on tõstetud süüdistus, et.f ristati teda
'tT septembri algul s. a. wõttis Eesti pan eest li/s-aastase wängirooduggAlma õigus-''
-,igm Petseri osakonnast wälja 330 kr. hoole-'! te ära wõtmiseta. Mabarjigi MÄitsus wch 0
kande kohtu raha. Raha wäljawõtmise wo • hendas seda karistust 1 aasta peale.
litusel seisid allkirjad Mihail Tsonatshew ja1929. a. waliti Rattas Irboska walla '
M. Turtsen. Need mehed aga seletawad, et - sekretäriks, millisele kohale kinnitati maa
allkirjad olewat wõltsitud. Nende
walitsuse poolt. Rattas on 38-aastane
olewat Rattas allkirjad ise teinud. ; mees.
Mõru kaktu-uurija Malka.
Riigikohtu üldkogu otsustas Wõru teise
jaoskonna kohtu-unrija Leo Liweni tema omal
palwel ümber paigutada Malga kohtu-unrija

Hocmapost&oatacis 2000kc

ptuudufäätL
kohale.
Tormas, 15. nowembril. itte-eile
Tartus püüti pattistd.
rewideeriti rngiikontrolli ametnikkude poolt
Tartu kriminaalpolitsei Poolt pandi toime Torma postkontori tegewust, kus selgus, et
3õl wastu lanpäewa läbiotsimine linna lähe postkontori kassas puudub 1910 krooni.
maS ümbruses, kus tabati salkkond mehi 'ja
Postkontori ülem August Ar o, 34 a.
naist. Mõned nende seast on tagaotsilawad isi
knd.
wana, kes selle koha peal juba 1928. a. saa
dik, tasus järgmisel päewal küll puudujäägi
ära, kuid sellegi peale waatamata woeti ta
wahi alla. Puudujääk on tekkinud pikema
200 aasta eest.
aja jooksul. Septembris hakati seda juba
märkama. Aro asemele määrati Jõgewa
postkontori ülema abi.
Narmas leiti Falaiee.
Uulits kukkus sisse.
Narmas, 15» nowembril. Eile õhtul
kukkus Narma kesklinnas Sepa ja BZahe
uulitsa nurga! ttikk uulitsa sillutis! alla 3
mcetr! sügamusse maa sisse. Uurimisel sel
gus, et sealt kohast maa alt käis läbi mingi
sugune narwalastele senini tundmata root
ssaegne maa-alune salatee. Selle tee lagi on
wõlwitud IM» meetri paksusest paest. Käik
ise on V/2 meetrit kõrge, nõnda et püsti
käia hästi ei saa.
Maa-alune tee läheb sissekukkumise ko
halt mõlemile poole ja on päris kuiw. Sa
lakäigu ulatust ei ole meel senini kindlaks
tehtud.

Uue jahi ehitab soomlane
Grnft Kreymann.
Mõne päewa eest ilmus «Kajas" teade,
d Eesti laewastik rikastub uue kallihimta
life ja et jahi ehitajaks on Balti
skindral Friedrich v. Steuben.
Pnuwilla wabrikü direktor Wachman. Nüüd
Sakslane, sündinud Magdeburgis täpselt 200 Palutakse meid õiendada, et see jaht kuulub
nasia eest, nimelt 15. now. 1760. Rändas soomlasele Ernst Frepmcmile. Jahi ehitab
Ameerikasse ja.sai seal 1778. aastal sõjnwägede ta Tallinnas Peetri tehastes sellepärast, et
peainspektoriks. Kui Ameerikal sel ajal korda ehitamine tuleb üht odawam. Sisseseade
läkö wiia wabadnSsõda wõidnkale lõpule, siiS
,võlgneb ta selle eelt tänu ka kindral Steuveni na warnstatakse jaht Soomes, kus see oda
teenetele.

ivam tuleb.

pannakse uued iollikõrgendused weel täna te
legraafiteel maksma.

H. JaSpar, aStuS ametisse 22.
now. 1927, esitaS aga nüüd ametist lahkumise

palwe. Kuulu järele ei taha kuningas seda

paltpct üldse kuulda wõtta, sest wõimaluSte leid

mine uue walitsuse moodustamiseks on wäga
raske.

Meresaun Kimas.
S h a n g h a i, 15. nowembril. Siia jõu
dis teade, et punased bandiidid tungisid
Hsinpu linna, kus panid toime kohutama
Meresauna. Umbes 2990 elanikku tapeti
nt aha. Lahkudes panid bandiidid linna Põ
leuta ja lootsid kaasa umbes 5000 elanikku.

Kamagutshi seisukord endi
selt raske.
Tof i o, 15. ztow. Jaapani wälismi
nister Shidehara ttitttetaii peaministri ko
hüste täitjaks, kmti peaminister Hamagut
schi, kes atentaadil sai raskesti "häawata,
saab term eks.

Hamagutschi seisukord 'on muutuseta.
Haamatu kaebab kangetewalude üle kõhus.
Politsei waikib atentaadi toimepanija
ülekuulamise tulemuste üle. Kuuldaunsti
on ateittaat toime pandud peaasjalikult Lom
doni merelepingu Pärast.

Berliin, 14. now. Kantsler Brüning
saatis Jaapani Peaministrile kaastundetele
grantmi tenta wastu toimepattdud atentaadi

puhul.
Kabilon kaewatakse mälza.
„Daily Expressi" teatel algasid Kishis,
mustses Babilonis, kaewanrised. Kaewatakse

Subakaaktstist kõrgendus
Kaiis.
Riia, 15. nowembril. Saeimsa eelar
welomiHon wõttis - wastu otsuse, millega
walitswM ülesandeks tehakse kõrgendada
tubmkaailtsrisi. Sellest saadawad summad
peatvad minema soode ülesharimiseks, et
sel teel muretseda uut põllumaad' wabadus
wõitlejate magnõudmiste rahuldamiseks.
Rahaministri arwates wõib tubakaaktsiisi
kõrgendus anda aastas kuni 31/2 miljouit
la!? uusi tulusid.
Õhtul tuli eelarwekomisjoni otsus saei
ma täiskoosolekul arutusele Komisjoni
ettepanek wõeti wastu lisandusega, et tu
bakaaltsiisi kõrgendamisest saadawaid sum
musid wõib kaisutada ka orumaade ostmiseks

wabaduswõitlejate jaoks. '
Uarwa-Iõefuus põles maia
maha.
Nar tv a-J ões u u s läks laupäewa
hommikul kella 6 ajal põlema' Raja nulit
sal' ur. 14 asum aednik Jaan Kainini
kahekordne puust elumaja. Ehkki tuletõrje
jõudis kiirelt kohale, ei suudetud tulele
enam viiri panita Hoone põles maani
maha. Kahju said ka kõrwalasuw kaswu
maja ja lilled. Peremees hindab oina kahju
6500 kroonile. Kõik warandus, oli kinnita
tud 9000 kr. eest . Peremees ületab süüta
mist. '
Narmas suri seltskonnatege
lane M. Cikelmann.
Reede õhtul suri Narwas tuntud selts
konnategelane majaperemees Martin Ei
kelm a n n. Kadunud oli 65 a. wana.
Ta oli majaomanikkude panga nõukogu esi
mees, tuletõrje seltsi esimees ja tegew peale
selle weel paljudes teistes seltsides.

wälja Arura (jumala ema) tempel. Ba
biloonia muinasjuttude järele see naisju
mal lõi inimese keset. Mcsopottfamia kõr
wet sawist. Inglise' ekspeditsioon otsis 9
Erras leiti taluperemehe
aastat Arura templi lvaremeid, enne kui
tmd nüiid leidnud on. Selle templi ehitas
Reedel, 14. nowembril leiti Erra walla
Nebukadnetsar. Ekspeditsioonil on kolm heinamaadelt Aruwcmm kiila taluperemehe
4'ada pärismaalast kaewamistöil abiks. Kolm Aleksander Ma a s lepa laip. Arsti tõen
relwastatnd meest kaitsewad ekspeditsiooni duse järele on kadunu surnud südamera
ööl kui päewal beduiinide kallaletungi eest. bandusse.
«Kaja" nr. 209. 16. nowembril 1960.
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V11U1991 HFUVUUAIV HUNUUÄTG
KuwitaWad andmed Snamist. Põllumajandus korraldatud omapäraselt. Kooli
õpetus sunduslik. Nalzasjalgne Tõnisson tahad priireisi Siiami.

" 24 leOefttlge.

Hcints tahkub Jattimtast täna.
Eile oli meie toimetuse esindajal juhus Kuningas on wäga tihedalt seotud rahwaga,
kõneleda Siiami Prints Adytiga, kes õige eriti selle tõttu, et puudub wahemees aris
palju huwitawat rääkis oma kodumaa tokvaatia näol. Ta kõlleleb rahwaga, rei
kohta.
sib vcchwa seas ja rahwal pole tõket kunin
Prints, kes wälimuselt läbi ja läbi ga juure pääsus. Igaüks wõib kirjutada
eurooplane ning waldab hästi inglise keelt, kuningale ning igas külas on erilised kas
ei keeldunud wastamast ühelegi küsimusele, tid kuningale saadetavate kirjade jaoks.
waid haritud inimesena oskas wäljendada Kuningale tulebiki hulk kirju ja tihti kulub
Äwa wastuseid ja mõtteid täpselt ja huwi tal päowas 2—3 tundi kirjade lugemiseks
tawall. Jutuajamine teostus «Kommerts"
Kooliõpetus on sunduslik
hotellis, kus prints oma Tallinnas wiibimi
1e ajal peatub.
igale noorele siiamlasele B—ls eluaastani.
Kõigepealt Matab printsi lühikene kasw Kool on tasuta. Koolid loodi buddha
ja see weel eriti kriipsutab alla ta idamaist kloostrites, milliseid leidus igas külas. Ja
päritolu, mis küllaltki wäljendub ta pruu. kuna preestrid teewad ära suurema töö koo
nist näowärwist ning pigimustadest juus lides, siis oli koolireformi läbiwiimine
test ja kulmudest. Kuid nagu öeldud,
wõrdlemisi lihtne.
Kuid prints rõhutab eriti, et Idas peab
waliue kest on inglise härrasmehele sarnane:
kõik tegema suure Kannatlikkusega, ei tõhi
triibulised püksid, must kuub kaherealise rutata ega kiirustada ka reformidega. Sel
westiga, pikkade nurkadega mahapööratud lepärast Siiamis ei anta järsku uusi sea
krae sinise kaelasidemega, ©mokad, sokid duši (prints tuletab siin möödaminnes mee
Paistawad imcwäikese kinga seest.
le Amanullah'd, kes liig järsu ülemineku
Prints alustab kõnelust sellega, et rõ lawastamisega kaotas poolehoiu täielikult),
hutab oma imekspanemist selle suure töö waid walmista takse rahwast enne kaua ae
hulga üle, mis meie kümne lühikese aasta ga nendele seadustele ette.
jooksul oleme suutnud teha ja selle edu üle, Siiamis praegu maksab ühenaisepidamine.
mis meie tööd on krooninud. Prints on ' Kuid aastat 50 tagasi lugu oli ümber
sellest otse üllatatud.
Walitsus ei keelanud aga järsku
Ning ta arwab, et meil on kõik korras. pöördult.
mitnrenaisopidamist,
waid terwelt 20 aas
Täi on kombeks waadata inimestele näkku
tai
tehti
selle
wastu
propagandat
eriti nais
uing sealt lugeda rahwa käekäiku. Siin on
te seas. Ja kui mõte oli saanud omaks, siis
wast pandi maksma seadus.
ta näinud nii palju naeratawaid inimesi,
siin Eestis Pole midagi wiga. Kui aga
inimesed enam ei naerata, siis peab olema
midagi rikkes.
Siis räägib prints, et tema arwates
meie politsei on wäga hästi organiseeritud,
kiidab meie wanglate süsteemi ning seletab,
et ta oma Euroopa reisil saadud kogemused
Siiamisse jõudes annab üle erilisele komi
teele, kus siis wälja walitakse see, mis eriti
wastuwõetaw' Siiamile ja püütakse seda siis
nwuduste teel Panna maksma.
Prints räägib, et teda wäga on huwi

Naised on meestega üheõiguslised.

isegi buddha pelweid. Paljasjalgne Tõ
Juba praegugi ou Siiamis naisarste ja nisson aga kimbutab printsi kull isiklikul!
adwoläate, kuid miski ei keela naistel saa jutule saada püüdes, küll telefoni teel ja kir
mast ministriks wõi mõneks teiseks amet jalikult. Ta on printsile saatnud kaks kir
meheks.
ja, milledes palub wiisat Siiamisse sõiduks
Us u d ou Siiamis samuti üheöigusli ning prii sõitu sinna ühes oma jüngri, kel
sed ja kunagi pole olnud usulist tagakiusa legi Lustigiga.
Prints rääkis weel paljugi Huwitawat.
mist. Bangkokis ou rooma katol. katedraal,
weueusu kirik, protestandi ja muhamedi ju Tnhelepanuwäärne ou, et kuigi Siiami! on
malakojwd. Peausk muidugi ou buddhism head suhted Prantsuse ja Inglismaaga, siis
ja wanin: prints ou putriarh kiriku wa ki
nem. Kiriku pea aga on kunillgas ise.
Taaniga on läbikäimine kõige sõbralikum.
Siiami! on oma kirjandus, mis
eriti tõusis õitsele 18. sajandil kuningas Na Kõige rohkem siiamlasi elab Kopenhagenis,
ma 2. ajal, kes ise oli suurim poeet. Prae kus wõib saada siiami päritoluga asju, ise
gi Paljud taanlased ela
gu oit kõige tuntum kirjanik Ramayana,
kelle jutustuste kogu tõlgitud ka inglis wad Siiamis, waldawad Siiami keelt ning
kolm taanlast on isegi Siiami krahwi seisu
keelde.
ses.
Sporti tehakse kõwasti, eriti tennise,
Niisugust sõbralikku wahekorda loodab
golfi ja jalgpalli näol ning sport on kooli
prints
ka Siiami ja Eesti wahel. Ta lu
des sunduslik. •
bab
meid
külastada iga kolme aasta tagant
Tahtmatult kaldub jutt pikapeale ka
ja toonitab, et ta on meie riiki pidanud sil
paljasjalgsele Tõnissonile, keda prints näh mas selle tekkimisest saadik suure huwiga
tawasti ei wõta tõsiselt.
Ta toonitab, et buddha preester kunagi ei
Eilse päewa jooksul tutwunes prints
kanna silmatorkawat riietust ega ka küba
rat, tal ei tohi olla habet' ega juuksekarwu. wangimajadega, kuna printsess kogu päew
Prints wõtab kuldsest portsigarrist ehtsa eesti oli ametis kirjade kirjutamisega.
Täna on siseministri poolt seltskondlikus
paberossi ja jatkab: Ka ei tohi buddha
munk puudutada käega naist, raha, kalliski majas eine ja kell 6.40 Tallinnast wäljuwa
wi ega hõbedat. Sellest aga ei näi hooli rongiga lahkub sümpaatne külaline kaugest
wat Tõnisson, kes printsi arwates ei tunne idast.
Diskonto panga lifwi
deeriWlne algab.
Likwidcerimjsc komisjon moodnstnrnd.
Reede õhtul Pidas Tallinna börsikomitee
koosolekut küsimuse otsustamiseks, keda mää.

rata börsikomitee esindajateks Diskonto pau
ga likwideerimise, komisjoni. Peale lühe
mat nõupidamist määras börsikomitee enda
poolt Diskonto panga likwideerijataks härra
B. Rostseldü ja Sihwerü.
Kokkuleppel sise- ja kohtuministriga
määras majandusminister omalt poolt Dis
konto panga likvideerimise komisjoni wgn
uutatud adwokaadi abi J. Holberg'i, wanm
adw. T. Kalbuse ja Petersoni ja komisjoni
juhatajaks T. Kalbuse, liikmeks ministri abi
?t. Meritja. Peale selle weel põllupid.
ühispanga esindaja Penno.
Seega on moodustatud 7-liikmeline lik
wideerimise komisjon, kes tööle asub-peale
selle, kui hooldajad oma aruande kokku

-7 tanud, meie hädaabitööd, milliseid ta,näinud

Marienbergi mäe jalal ning arwab, et nii
dagi sellesarnast peab ka Siiamis korral
.„danui. . •

On siis ka Siiamis tööpuudus?
Seda nüüd just küll mitte, kuid wiima
sel ajal ou Hiina rahutuste tõttu tulnud üle
piiri palju hiina emigrante, kes olude ja
keele mittetundmise pärast satuwad raskesse

olukorda. Et takistada selle elemendi muu
lumist kuritegeliseks, tuleb neile muretseda
ajutist tööd.

Muidu on Siiamis rahwas keskmisel
elujärjel. Pole eriti rikkaid, kuid pundil
wad ka wäga waesed. Eriti huwitaw on see,
et Siiam kunagi pole tundnud feodaalkorda
ja selle tõttu
puudub aristokraatlik wahckiht kuninga ja
rahhia wahel.
On kuninglik perekond, kes riiki juhib ja
walitseb, ja wahenditult kohe rahwas. Küll
on ka inimesi, kes kannawad tiitleid, kuid
neile on tiitlid antud eriliste teenete eest ja

j

seadnud.

Seaduse järele oli wõimalik Diskouto
panga asjade lõpetamiseks moodustada kas
konkursiwalitsus wõi likwideerimise komis,
jon. Majandusttttuister pidas foowita
waks määrata likwideerimise komisjoni.
Kss walgekaartlasie
muinasiutt?
Moskwa, 14. nowembril. Nõukogu
de Liidu telegraafiagentuur „Tass" seletab,
et Riia kaudu lewitatud teated wõitlusiest
punawägede ja talupoegade wahel Ostrowi
piirkonnas, ja talupoegade hulgalisest huk
kamisest, olewat täiesti tuulest wöetud. Siin
olewat tegemist walgekaartlaste muinasjut

\U f ,

need pole pärandatawad.

«/OHS/A^

Snain on põllntöömaa ja eriti huwitaw o«
sealne põllumajanduse korraldus.

Printsil on uähtawasti meeltmööda ju
tuskada spllest ja ta shestiküleerib 'elawalt
oma pruun» kõhna käega.
Siiamis wõiwad anaotb pidada ainult
need, kes tööttwad. On saanud 21*
aastaseks, pöörab ta põllumajanduse kesk
korralduse poole ja palub omale anda maad.
Ta wõib saada maad nii palju kui soowib,
kuid mitte rohkem, kui suudab harida oma
perekonnaga. Harilik norm on 50—60
hektäairi, kuna suurmaapidamised puuduwad

täiesti. Kuid niimpodi saadud maad ei
tohi ka müüa, ei maksa aga sekle eost ka min

git ronti. Wiie aasta pärast saadab kesk
korrakdus oma inspektori kohale ja kui sel
gub, et mees on suutnud maad harida, kor
vas hoida ning sellest tulu hankida, siis

tudega.

MMM «MM tooolas «eri.
Kokkupõrked politsei sa tööliste wHhel.
Tleti tööüst suctna, 16 caskesti haauxata.
Madriid, 14. nowembril. Täna oli Madriidis kokkupõrkeid politsei ja töölist!
wahel. Politsei awas tule. Neli töölist sai surma ja 38 haawata, nende hulgas 1t
raskesti. Politsei pool on 11 hawatut, nende hulgas kaks politseiohwitseri. Kokku
põrkked tekkisid nelja töölise matusel, kes olid surma saanud ühe maja kokkuwarisemiseb

Ma dr i id, 15. nowembril. Madriidi
ehitustöölised kuulutasid kolmepäewase üld
streigi protestiks politsei eilse talituswiisi
wastu. Streikijad nõuawad politseiülema
wallandamist, riiklikku toetust tapetute pere
kandadele, kahjutasu haawatuile sa wangis

Madriid, 15. nowembril. Peamillist
ril. kindral Berengueril oli seisukorra asjus
nõupidamine kohtuministriga, siseministriga
ja kaitsepolitsei ülemaga. Pärast nõupida
mist awaldati teadaanne, milles seletatakse,
et eilsetes kokkupõrgetes olid süüdi tööli
sed. Politsei olnud sunnitud tuleriistu tar
witusele wõtma.

saab ta maa tasuta omale
tatute wabakslaskmift.
kui kingituse rahwa poolt. Ta on sellest >mo
mendist peale maa peremees ning wõib fe
Koolijuhataja enesetapmine
da ka müüa >kui soowib. Riigil on plalsu
Mälisministri abi Schmidt
Mõnnus.
waba maad, elanikke on su Siiamis waid
Riias.
Kastre-Wõnnus Jssaku algkooli juhataja
11,5 miljonit, maa aga mahutaks ja toidaks
Riia, 14. nowembril. Peaminister
kuni 50 mljionit ini>mest. Põllumeestele Elmar Wana a s e lasi enese rewolwrist
antakse wa-litisuse poolt ka tasuta õpetust 14. nowembril kell 2 päewal maha. Enese Celminsch wõttis täna wastu Eesti wälis
neid huwitawate küsimuste, nagu maapa tapja on 26 a. wana. Tapmise põhjused ministri abi Schmidti, kes teel Genfi lühi
teadmata.
kest aega Riias peatus.
randuse jne. kohta.
nr. 269. 16. nowembril 1936.

jMdia deleg-ü tsiaani fuäL

Lhr. 7.

Wür st Aga K h a,»
Briti-Jndia delegaatide juht ..ümmarguse laua
komverentsil" Londonis. Aga Khan on vikemat
aega elanud Inglismaal, wäga sõbralik inglaste
wastu. Mõne aja eest abiellus ta prantslasega,
mannekeeniga, mis äratas suurt tähelepanu.

&ewantide mäcatsus Orndwiis.
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lugedes õpib inimene wttjakat tööd
tegema ja tööst rõõmu tundma.
ilmub igal äripäewal. Kaasannete rohkuse ja
põhjalikult roalitud sisu poolest on „Kaja" wõistlematu. Üks
kord „Kaja" tellinud, jääb lugeja truuks „Kaja'le" aastate
mältel. Meelepäraseks hinnata kaasandeks „Kaja" lugejaile
on igal pühapäewal ilmuw
„XaMnna Voft".

Londoni linnapea tänawusel tseremoniaali el ametiSsesõidul juhtus raske õnnetus. Neli suurt
elcwanti, kes wõtsid rongikäigust osa, hakkasid.üliõpilaste poolt püstitatud punast lõwikuju nähes
märatsema ja panid rahwahulga kabuhirmus põgenema. Umbes kolmkümmend jalge alla tallatud
inimest sai kergemaid wõi raskemaid wtgastusi.

lüern saatkonnal Jiüas aknad sisse.

Aknalõhkuiaid ei ole tähele pandud.
9!
iia,
14.
uomembril.
ööl ou duScsindusc mannfaktnurosakonna juhataja Sa
.mate pildi- ja jutulehtede eeskiljul. Põlluharijatele hinnata nõukogude saatkonna majal Möödunud
NiiaS kaks akent kt girow on oma tuttawatelc seletanud, et pere
midega siSsc 'wisatud. Kordnik, kes saatkonna kondlikud asjad keelawad teda Moskwa sõitmast.
kaasandeks 2 korda kuus ilmuw ajakiri
maja juures walwel seisis, ei ole tormi pärast Ta lahkuwat nüüd kaubandusesinduse teenistu
Miskajaid tähele pannud. Täna käis wnliSmi sest ja hakkawat endale muid töövõimalusi ot
nisteeriumi esindaja nõukogude saatkonnas ma sima. Lehtede teatel on Sngiromist kaubandus
, VSUuineeS".
hcjuhtumise pärast kahetsust amaldamaS, kinn csiilduscS- suurt lugu peetud. Peale manufak
tadcö, et hooletut politseinikku karistatakse. tuurosakonna juhtimist olewai tema juhatanud
Tr,li ei ole akualõhkujaid kätte saadud.
ka kaubandusesinduse tegewuse ratsionaliseeri
„Kaja" lugemine kergendab eluraskusi.
Õiii a, 15. uomembril. Nõukogude kauban- mist.
Pildiküllane, perekondlik nädalleht, toimetatud Väljamaa pare

Tellige „Kaja" juba 15 nowembrist!
„Kaja" maksab 15. nowembrist aasta lõpuni tellides ainult 225 senti.
Tellimisi Võetakse wastu igas postkontoris.

Uurdwarasie pesa KWmWW MWaD ;
' Saadi kätte huik wacastatud kcaami.

Mene majandusjuhtide
wahetus.

Soomel on rutt toUi
kõrgendusega.
Helsingi, 15. nowernbril. Täna tu>
leb eduskuuuas kolmandale lugemisele sea
dus, mis walitsusele luba annab tollikõrgenkphe maksma panna, ära ootamata
wäölWstte" "'seaduseelnõude wastüwõtnnst."
eduskunna poolt. Kuuldawasti
düs-juba täna eduskunna poolt wastu,-'mis-''
peale kõrgendatud tollid kohe presidendi
reediga niaksma pannakse.

Soome helilooja Kauppi
Nagu hiljuti teatasime, pandi Tallinnas, tarwitatud. Muidugi wõcti see kraam niu
kadunud.
Jakobsoni uulitsal pesu- ja puduknupluses delt ära ja antakse omanikkuöclc tagasi.
Helsingi, 11. now. „Suomcu So
suurem murdwargus toime.
Selgus, et wähcmalt Arno ou kindlasti
sialidemokraatti" on saanud Tamperest tea
kanstcgclane olnud mnrdwargusel. Kaks
Reede hommikuks läks kriminaalpolitseil peaosalist on pracgit Meel tabamata.
te, et helilooja Emil Kauppi juba 21. ok
korda selgitada, et Jakobsoni uulitsalt wn
toobrist saadik on kadunud jäljetult, Tä
Mõlemad mehed wõcti wahi alla. Nen
raStatud kraam asub Kiwimurrn uulitsal dc korterist saadi kätte wcel hulk asju, mis
heudatud päewast saadik pole teda nähtud
nr. 2-b.
ei
Tamperes oma korteris, ei ka mujal.
mujalt warastatud. Seal leidus purtsi
10, oktoobril wnbitz Kauppi Helsingis, miil
Krimiuaal-ametnikud sõitsid kohale läbi garr, mis warastatud Narwa maanteelt nr.
päewal oli tema ooperi ..Nõmme kingseppa
otsimist korraldama. Korteris wiibisid Jv- 23 kttllascpaäri aknalt. Tina uulisalt nr.
Senine Nõukogude menc kõrgema majandus de" esietendus Soome ooperis. Kuid selle
Hannes Kulp ja Hendrik Arno ühes oma 21 warastati hiljuti kiugscpatöökojast saa
naistega; mehed on omawahel kälimehed. paid ja nähku 200 krooni wäärtuses; ka nõukogu juhataja Kuibõ s ch c w nimetati hil järele sõitnud tema tagasi Tamperesse. Po
juti plaaniamcti juhatajaks. Pildil Knibõsihew. litsei uurib asja, kuid pole saanud seni
Wiibiti. heas tujus ja maitsti parajasti need asjad saadi sealt kätte.
Kauppist mingisuguseid teateid.
weini. Nende juurest leiti Jakobsoni uulit
Pvskn uulitsal oli hiljuti würtspvodides
Sakfa-Sooms mSilepiug lS
Tormi ohwrid merel.
salt warastatud kraam, täis oli täielikult kolm murdwargust; ka sealt warastatud
pulibult ratifitseeritud.
Helsingi,
15. nowcmbril. Eile sõitis
alles. Kraam oli uclja koti sees kuuris
- esemed leiti sealt üles. Nii siis päris
Helsingi, 11. nowernbril. Soome- Soome aurik ..Otaoa" Malmi lähedal ühele
pesu jn tnbakasaadused. Paberosse oli juba warastatud asjade ladu.
Saksa muudetud kaubalepingu ratifitseeri paadile otsa. Paadis oli seitse isikut, kes tõik
merre kukkusid. Kolm neist uppus, teised pääs.
misseadus Möeti eduskuuuas täna kolman teti.
,Fotomeister" Kaggo Eestil
dal lugemisel Mastu.
lüüs ivacast tcettide
Oölo, 14. uotvembril. Troudhjemi lähc
oal ajaS torm ühe Norra kalapaadi põhja.
Kondis Saksas karistuse ära ia langeb siin
Tallinna tööbörs ruume
Kuus kalurit uppus.
taha.
kohin alla.
lmeudmnas.
Raudieede tMud tagaft
Nilbete üleswõtetega äri ajamisega Ber
Tallinna kriminaalpolitsei poolt wõeti Sl reöti nt n j u Peaks mujale kolima.
läinud.
Tallinna
tööbvrS
lvajab
töö
otstarbekohase
liinis kuulsaks saanud meie endise aadli wahi alla ja paigntati eile trellide ta.ha wns
Niigi
raudteedel
on käesoi-ma aasta 1. ap
mats
korraldamiseks
paremaid
ruume.
Töö
Mõsu von Ba g g o, kes Saksamaal kohtu ivarnst. Need on: Otto Pallas ja Au börs on „silma misanud" kõrtval asuwa politsei rillist kuni 1. oktoobrini
tulusid olnud 8.199.320
poolt karistada sai ja seal oma aja ära is gust Berg, kes tabati Wnäna wallas oma arestimaja ruumide peale. Nende juurewõt krooni; läinud aastal sama aja jooksul oli tu
tunud, on nüüd Eestisse tulnud.
tuttawa pool; mõlemad noored mehed, ilma mine wõimaldaks ka kahe sissekäigu majaduse lusid 8.410.318 krooni. Tänamnuc raudtee tu
Ta on isegi ühes ajalehes kuulutuse il lindla elukohata. Nad olid 10. now. Tal lahendamist üks sissekäik oleks töölistele, tei lude eclarwe on 16.620.000 kr., läinud aastal
ne tööandjatele. nmberehitamiSte kaudu lõviks 15.580.000 kr. Kaubawedn on tänawu tagasi
mutanud, et ta Nõmmel Mõtab wastu oina linnas, W. Kalamaja unl. nr. 3 jalgratta tööbörs
siis ruumikitsikusest wabaucda ja oma läinud ja selle tõttu näitawad raudteede tulud
wõlgnikke. Nähtawasti mõtleb ta oma ära üvarastanud; warastatud eje saadi kätte. tööd paremini korraldada.
tagasiminekut. Kaasa on mõjunud selleks ka
„kunst-foto" äri edasi ajada.
AreStimaja jaoks tuleks siis' ruumid mujal üldine majanduslik kitsikus.
Karl Sch r ö d e r oli warastanud Kur
Posti poole aasta tillud on 2.593.099 kroo
Ta on juba kriminaalpolitsei poolt iilr na wallast, Tõnnmardi talust pestt; kimbuga malmis maadnta. Linuawalitsus otsustas sel
asjas läbirääkimisi alustada kohtu-, sise- ja ui; I. a. 2.506.966 tr. Tulud on tõusnud
kuulatud ja ta süüteod tulewat juba no tabati ta Schnelli tiigi juurest, tal oti ka lcS
hnridus-sots.-ministccri,tillidega.
tclefouiwZrgu laienemise tagajärjel. '
tvembrikuul kohtus arutusele.
muid pattusid hingel.
Woldemar Wiitma n n (18 a. w.) oli
Jõelehtmes ja Tallinnas Juureweo unl.
kodu- ja wälismaa
Odav, kuld ilus ja väärtuslik
..sooritanud" mitmed Margused.
jõulukingitus on
Paul J u n g (31 a. m.) oli Marastanud
Tallinnas, 51ompassi uulitsal, riideid. Ta
„OI.IONI" aastakäik 1930. a.
r =a- riieii
cm ka Maretlt kohtu Poolt karistatud.
Terve aastakäik, 12 nr. suures albumi kaustas,
Tartu mardilaat.
kostüümi- ®
osalt kriitpaberil, ühes huvitava lisaga ~LAHT
Möödunud reedel peeti Tartus nmrdilaam,
ISED LEHED", maksab ainult 0 krooni. Välis
loalitukleidi«®
wiliast,
wmmkleidi sametit ja kleidi siidi
maale 12 krooni.
niis ivaatamata haltvale ilmale, siiski wõrdlc
uusi elatvaks kujunes.
Uuendaga „0L10Nl" tellimine! Tellimi
soowitame suures walikus vvõistlemata hindadega.
Hobuseiurul nõuti sõiduhobustest 250—300
krooni, parematest tööhobustest 100—200 kr.
ne 1981. a. peale on avatud.
ning tvanematcsr tööhobustest 50—120 krooni.
Rildekaubaladu
Aadress: „OLIONU, Tartu.
Kariloomi oli turul rohkesti. Paremad pii
Tellimisi võtavad vastu ka kõik postini utused malelunad maksid 100—IGO krooni, toaucmad
VSOHGELNOW, MKSEP & ,KO,
ja paremad raamatukauplused.
lehmad 50—80 krooni.
Sigade
turul
nõuti
•!—5-näd.
tvauusest
elus
A
Tartus,
Kaubalioovr
6-7. Telefon 156.
Tellides maksab üksik nr. 50 snt.,
eraldi müügil 75 senti.

põrsast 7—12 kr., kesikud, 2—5 kuud wauad,
matsid 20—10 kr.

nr. 16. nowcmbril 1930.

Lhk, 8.

Hpfus Tori-WMlas.
Ümbruskond täieliku» wee aU. Karjatoit hiiwitatud.
Ühendust peetakse ainuit iaatsikuteqa.

Osa tõusuweest üleujutatud Niisaküla heinamaadest.

Riisaküla, mis asub Wiljandi-Pärnu maa

Matikani ülikool.
Kardinal Blsleti awab Gregorianuse ülikooli RoomaS. See on esimene ülikool Watikani
linnas.

kandade piiril, Halliste ning Kõpu jõgede kokku
jooksu kohal, on wiimaste wihmade tagajärjel üle
öö muutunud lainetawaks mereks. Mere nime
tarwitamist õigustab ka see, et siin ei ole tege
mist mitte kümnete ruutkilomeetrite, suuruse
maa-alaga, mis weest üleujutatud, waid ei ole

liialdatud, kui ütelda, et sada ruutkilomeetrit
on lausa wett.

W«M jiillkgi uus MMM.
Ülikooli professoreid ahwardab
Täöstuse pactei tahtnud enamiasi kukutada.

Riisa algkooli tuuakse ja wiiakse lapsed õhtul
ja hommikul lootsikutega, sõites otse maja treppi.

Kui wesi edasi tungib, ähwardab ta majja tulla
ning koolitööd katkestada.

Wesi ajas laiali metsadesse umbes 1060

saarepuu palki, mida enne weetõusu jões alla
parwitseda taheti, ning mitu kupikut propse.
12. skp. tõi wesi ülewalt alla lehma korjuse,
mis nähtawasti suurwee ohwriks on langenud.

Weetõus oli äkiline. Wesi wiis jõelt kõik
Inimesed on ametis, et päästa, mis päästa
sillad. Püsib ainult wärske Jõesuu betoonsild. annab. Heinad, kartuli ja juurwilja kuhjad ja
keldrid on wees. Wesi on laudas loomel all,
ehk alla tulemas, ning tikub aitadesse ning tup
talude ja elamute wahel sünnib ainult paati pagi. Puuaiad, sillatrummid, wiljawärawad,
dega. Niitudel ulatawud weest wälja - ainult puuriidad jne. ujuwad wees ning tuul ja wool
heinakuhjade pealmised osad, kuna kuhja laie
Tori nahksild on küll alles, kuid suure wee tõttu
on sealt ülesaamine katkestatud. Kõik ühendus

mad osad wee alla kadunud on. Kui neid kuhja
..lippusi" lugeda tahaks, saaks igatahes tuhau

kannawad neid kaugemale.

See on käesolewal sügisel teine sarnane upu
esimees. Feodo t o w, Aleksander, profes
tus.
Ka waremail aastail on siin alati uputusi
desse
ulatawa
arwu.
Siin
ongi
see
peakahju,
sor tehnilistes õppeasutustes. Kupria mida wesi sünnitab.
olnud, kuid ikkagi kewadeti, kus uputuse mõju
no w, Sergei, tekstiiltööstuse osakonna di
nii tunduw ei ole. Praegust uputust põhjusta
Kõpu-Tori teel, mis muuseas kõige lühem wad aga jõgede ülemjooksul tehtud jõgede õg
rektor kõrgemas majanduse nõukogus, ins.- ühendus
Wiljandi-Pärnu tvahel, ja millel wii loendused ja puhastused, ning mitmed suured
tatud katvaisus enamlaste walitsust kukutada mehaanik.
mastel aastatel on tekkinud elaw liikumine, on magistraalid, mis wee kiirelt alla toowad. Ko
ja selle plaani läbiwiimiseks pidanud läbi
Need 6 on suuremad peasüüdlased, nad nüüd liikumine täiesti katkestatud, ning wesi halikud elanikud tahawad alustada protsessi
rääkimisi' isegi Prantsuse walitsuse tegelas olcwat oma süü: iilcg. tunnistanud., Was katab teed 1—1,5 meetri sügawuselt. Kõduküla kahjutasu nõudmiseks riigi wastu, et. miks las
koorejaamast wiiakse koort peameiereisse Riisale
tega ja Prantsuse kindralstaabiga.
tutusele wõetud isikud on kõik wanemad me paatidega, samuti toowad niihästi Riisa meierei takse ülewalt ennem wett kaela, kui all ära
woolu eest ei ole hoolitsetud.
Sellest tööstuse partei wandeseltsist kir hed, 39 aasta ümber.
kui >ka koorejaama piimatoojad kõik oma piima
Karjapidamisele aga annab praegune upu
jutawad nõukogude Wene lehed rohkem, kui
Näib aga tähelepandaw, et sarnased suu lootsikutel kohale. Wesi ähwardab tungida juba
tus raske hoobi. Rii.
kunagi warem ühestki teisest sarnasest sala red wandeseltsi!» leitakse ikka siis, kui enam meierei tööstusruumi ning seisma panna töö.
nõust. Lehekülgede kaupa weeretatakse lu laste waljtsusel on raskemad päewäd.
gusid, kuidas see wandeselts. tahtnud/sõjalist
-*~ *-' ' V ~ ' -*•• 8 I**"* F-,? V •F>"^'FMIYFLHJRLY MB N Hl^'»>»B». »L G JJ" *( •
Nüüd'lastäkseWllegi töölisi wastü wotta
Vasestkarainanoidjaid
jõuhp.Organiseerida enamlaste wõimu kuku
käredaid-resolütsiöone,
milles
nõutakse
kõi
iü^.' -jk ,vj._ '' Ä- Ruudukardina hoidjaid tamiseks. Wandeseltsi tegewns algannd . jn
jWdinarõngaid klambreid • - ,
bai a. Organiseeritud/ mitme aasta ge raskemat' karistust äraandjatele. Saade
takse
terwistustelegramme
GPU-le.
Las
jooksul kõiksugu raskusi ja kriise tööstuses, takse töölistele seletada, et nõukogude Wene
TF Mk ' Triikmasinaid pooja., ja rootsi vabrik.
toiduwarustuses j. m.
Habemenuge ja „G lette* aparaate
A' Juukselõikam;sma*sinaid
Selle wandeseltsi' õõnestustöö kohta on toiduraskused ja'muud hädad olewat puha
Kõiksugu küüre ja kööginuga
sarnase
äraandmise:
ja
kahjutegemise
taga
nõukogude prokurör Krõlenko kokku sead
Lauanuge, kahvleid, thermospudeleid
järg.
Kihutustööd
tehtud
isegi
punawäes.
Taskunuge ja Soome pusse
nud määratu pika süüdistusakti. Selle lõ
Wandeselts
saanud
wiimase
aasta
jook
puks on ette pandud järgmisi wandeseltsi
ufndadegf IM. IKMsssM & MOo
tegelasi kõrgemal määral karistada (surma sul wäljamaalt toetust 14- miljoni rubla
suuruses, osalt tulnud raha enamlaste kuku
b Pikk 13. Telef. 431-49.
n.ühtlusega):
tamiseks Prantsuse ametlikkudest allikatest.
Ramjin, Leonid, tehnoloogia instituu
Nii kirjutatakse süüdistusaktis.
di direktor, professor. Kalinnikow,
«
Bux.
Jwan, lennuwäe akadeemia professor,
taja mitmes kõrgemas õppeasutuses, töös
tuse osakonna direktori abi. Laritshew,
Wif i o r, insener, küttewarustuse osakonna
, 73
/e
direktor. Tshern o w s k i, Nikolai, pro
„Cilly jääb muidugi siia", ütles Bux. „Ta on
fessor mitmes kõrgemas õppeasutuses, kõr
Direktor lõi mõtlikult sõrmedega kirjutuslauale
tark
tüdruk ja mõistab isegi, et nõnda on parem.
gema majandusnõukogu tehnilise osakonna
trummi. .Eks ole, wäike sõber?"
„Teate, mis, Bux, ma mõtlen,, et meie ei saa
Poksija, kes fai naijislt
Cilly kahwatas hirmuga. Ta mõistis, et see
siin midagi parata. .Kas me tahame wõi mitte,
peksa.
pole
nali. Ta wahtis liikumata ja waikselt taldre
üks ou selge, et niipea kui see Plika üles kaswab,
kule. Bux nägi, et ta huuled wärisesid', püüdes
Pariisi kohtukojas oli neil päetoil omava-'
ta
hakkab
kiskjate
loomadega
töötama.
Sel
juhtu
rane asi arutusel. Kaebealusena esines kohtu
pisaraid tagasi hoida. Korraga tüdruk hakkas nuuk
mil on Parem, kui ta algab wõimalikult warem.
ees tväike, kõhn maine, keda mees tugewate
suma ja wõttis Buxil kaelast kinni.
Paremat
juhust
aga
enam
ei
tule.
Nüüd
ta
wõiks,
lihaksetega hiiglane, elukutseline poksija
«Kuule, Cilly, mis sa nüüd teed? Mis see tä
süüdistas enese peksmises.
nii öelda, kassipoegadega ühes üles kaswada. Me
Kaebealuse adtvokaai toonitas, et kehaliselt
hendab?"
lisame neile wähehaawal teisi ja ühel ilusal päewal
nii nõrk naine ei saa suurt ja tugotvat meest
Bux silitas hellalt walgeid lokke.
ta astub Publiku ees nendega wälja, andes suure'
peksa. Kuid tunnistajad tegid kindlaks, et pok
«Sa ei taha jääda? Ei taha?"
pärase numbri."
sija oli tõesti kannatanud oma õrnemapoole
Cilly
raputas nuttes Pead.
terrori all. Tundes oma jõu suurust, ta oli
Selle jutu tagajärjel Cilly Nerndt sai. sünnipäe
hoidunud naisele wastu löömast, kuna ainsast
„Sa tahad sõita Hispaaniasse?"
wal
kaks
suurepärast
kinki
oma
hooldajailt:
kolm
hoobist oleks jätkunud selle wigastamiseks.
Plika noogutas kangekaelse energiaga: „Ma...
wäikest tiigripoega ja loa hakata tiigritaltsutajaks.
ühel ilusal päewal mees kaotas kannatuse
ma...
ma tahan... olla sinu juures."
ja kaebas naise kohtusse. Kuid kohus mõistis
naise wabaks, andes sellega otsuse, et mees peab
Pisarad lämmatasid ta hääle.
Seitsme kuu pärast töötas sirkus Saragossas.
naise wastu olema waljem. ..Niisuguse wäikse
„Noh, hea küll", otsustas Bux. „Sa sõidad
tiigripojad olid selleks ajaks tublisti kaswanud.
asjaga, kui seda ou hoobid teise naiselt," ütles
kaasa.
Kuid lakka nutmast ja püüa järele mõeldm
Cilly
weetis
kogu
aja
nende
seltsis,
söötis
neid,
män
kohtunik, „ wõi te ise wäga hästi toime saada.
Sa saad warsti 14-aastaseks. Sa pole enam laps.
gis nendega ja haris oma kaswandikke. Ta käis
Teil pole Põhjust kohut oma kodustesse asja
desse segada."
Wäga wõimalik, et sa praegusel hetkel määrad oma
nendega ümber kui eht koduloomadega. Kuid mäng
saatuse. Mõtle hästi , järgi. Mis sa Hispaanias
polnud mitte alati süütu ja hädaohutu. Seda tim*
teed? Mööda maailma niisama rännata, ainult lõ
nistasid paljud kriimustused ja hammustused tütar,
bu pärast, see pole korraliku' inimese amet." •
lapse kehal. Kord kiskus tiiger nii sügawalt Cilly
õla lõhki, et Bux pidi haawa kinni õmblema ja hoo
Tüdruk pingutas end pisarate allaneelamiseks.
„Ma... ma tahan töötada."
limata kõigist antiseptilistest abinõudest tüdrukul tuli
..Tsirkuses?"
kerge weremürgituse pärast mitu päewa woodis
lamada.
„3°h."
„Kuis töötada? Mis sa oskad teha? Hobusel
Rännanud aasta otsa mööda Hispaaniat, sõitis
kihutada? Õhus kukerpalli lüüa? Seda oskawad
(Kalorika)
Kreno tsirkus Austria piirile tagasi 19. nowembri hom
mikul.
kõik. See pole millegi number. Kui tahad saada
Ilmus müügile Brandy (Konjak)
artistiks, pead wälja mõtlema midagi erilist." .
Oli lõunaaeg, mil rong nr. 1, milles asusid ka
„Ma tahan töötada loomadega."
V. O. Speeial4', walmistatud
Buxi wankrid. saabus piirijaama.
Cilly tahtis astuda perroonile, kui tema juure tuli
«Milliste loomadega? Omi ma wajan enda
paremast prantsuse „Otard Du
kaks erariides härrat.
puyw konjakist.
numbrite jaoks. Teiste ostmiseks meil aga puudub
„Meil oleks waja artist Willibald Buchsbaumiga
raha. Mitte mingisugusest minu teenistusest ei
Kontor jn ladu : Tallinn, Rüütli tün. 13.
rääkida. Need on tema wankrid, eks ole?"
jätkuks niisuguse ostu tegemiseks. Mul on ilma
Telefon (2)15-53.
«Jah, kaid härra Buri pole neis."
selletagi wäga suured kuluda

Telegrammid teatasid lühidalt, et nõu
kogude Wene poliseiwõimud, kuulus GPU,
leidnud Wenes uue hiiglaulatuslise wande
seltsi, kellel olnud aastate -jooksul wäljatöö

«ftaia" ur. 269. 16, nowcmbril 1930,
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Jiui auta te

j)an<äqi& on täna maapäeva uiaiimised.

SMlips
vastuvõtja, siis...

Dr. Sahm,
Danzigi senati kauaaegne esimees.
nmnadust. Maapäew walitakse ametisse neljaks
aastaks ja teda ei saa keegi warem laiali saata.
Dmalt poolt walib maapäew ametisse samuti nel
jaks aastaks senati, mis koosneb esimesest 7 senaa

lorist pea-ametites ja 11 senaatorist kõrwalistes

on Teil kodus alati kõige värskem ajaleht
raadio-päevauudiste nä01...

ametites.

Waba linn Danzig, sarnane on tema ametlik
nimi, seisab Nahwastcliidu kaitse all. Tema suhted

Poolaga on ära määratud Versaillesll rahulepin
gu läbi ja hiljem sõlmitud kokkulepete läbi. Dan
aigi wälisesindus ja tema . kodanikkude huwlde
kaitsmine wälismail seisab Poola käes.
Danzigi pindala on 195 V ruutkilomeetrit, ela

Waba linna Danzigi maapäewa hoone
PUHapücwal, 16. nowembril, peetakse Danzigis
maapäewa walimisi. Walida tuleb 121 l maapäewa

liiget, kes peawad wähemalt 25 aastat manad ole
ma, kuna walijate käest nõutakse ainult 2V-aastast

nikkude arm 384.000. Nendest asub Danzigi lin
nas 221.000 inimest.

Saksa kuurordid nõuawad
mängupõrguid.
Saksa
kuurortide
liit pöördub juba teist
LB-aastane wanake mõisteti 4 aastaks sunnitööle.
kordselt walitsuse poole nõudmisega, et tal
1. septembri hommikul läks Linnamäe Mai istungil arutusel. Wangiwahtide saatel tuuakse lubataks asutada mängukasiinosid. Liit loo
las, Raiska talu maa peal asulv Aleksander loana naine kohtusaali. Atvameelselt tunnistab dab' mängukasiinodega suwitajate ja supel
Mikkelsaari elumaja põlema, mis asus laudaga ta oma süü üles. . Seletab, et poeg teda hal
ühe katuse all, ja põles maani maha. Tule lvasti toitnud ning tema eest pole hoolitsenud. wõõraste, eriti wälismaalaste arwu Saksa
kahju ajal omanikku Aleks. Mikkelsaärt kodus Wiimati lõppenud tema, tvanainimese, kannatus kuurortides suurendada. Praegu minewat
ci olnud. Tule tekkimise põhjused olid aga ning ta pistnud kättemaksuks poja elamule tule paljud ameeriklased ja inglased just mängu-,
oige saladuslikud. Küll aga tõmbas juba tule otsa, kuna ise põgenenud. Ta püüdnud end kasiinode pärast Prantsuse kuurortidesse.
'kahju ajal ja enne tule lahtipuhkemist Miktel Marjata lvõimude eest, elanud metsades ja soo
saari Oö-aastase ema, Leena, tegumiis tähele des erakuna, ent tavatud siiski lõpuks. Nuttes
Kastre umdruse põllumeeste
pann ning Mõis arivata juba algul, et ema palus Manase' kergemat ' karistust.
Rahukogu mõistiski wõrdlemisi kerge karis
elu-olu.
süütas põlema poja maja. Teda nähtud enne
tulekahju algust petrooleumi nõuga ringi käitvat. tuse neli aastat sunnitööd.
Kastre ümbruses on sel sügisel põllu
Kohe Peale tule laialilagunemist põgenes 68meestel wälistööd lõpul: wili peksetud,
aastane manake kodust ja jäljetult. Leena
Tmmawaldus.
Mikkelsaar jäi tükiks ajaks kadunuks, keegi ei
inaad küntud ja siin-seal näed juba linama
Sellega Palun Mklikult on mul see . wõi sinat liikumas. Lina' hinnad on aga äär
teadnud temast midagi. Ta kuulutati üleriik
kikult tagaotsitaMaks ning tabatigi lõpuks ameti mata) austatud sõpru, tüttawaid ja kõiki, kes
lvõimude poolt. Juurdlusel tehti ema süü kind minu 10-a. äritegewufe ja 30-nc aastase ame-> luiselt odawad, tasub waewalt töö hinna:
kaks poja elamu põletamises ja ta paigutati tijuulieli puhul mind rohkete kingituste ja õn kuid puhastada linad tahawad ja kel wõi
uesoowidega. meeles pidasid, wastu wõtta minu
Wõru manglasse.
esialgu müüa. MõlXA
Ncljapäemal, 18. ifp;, 1 oli.'kätjemaksuhimulis
Illmeyed
on
estjosagi
wiljast?eest
ema süütegu Tartü-Wõru rahukogu wakjäsõidu
x -. austusega: J b e l.
.nn» »;••••••>- '•
Ema Mas kättemaksuks poja elamu.

pakuvad raadio-iastetunnid Teie lastele pari»
maid arenemisvõimalusi..

se. Nähakse, et,põllumeeste juHswätelesiöu-.- .op- Aiodus maailma parimad orkestrid ja
.lõbustada Teid la Teteatflpre
dudel on-tahtmist põllumehi.-nende raskes kunstnikud,.; et
; konda...
töös toetada.
' Hiljuti awati Wõõbste külas

.jfiürtr "• /-'-~ .'•.•. ;v

perenaiste selts,

kus kohe tulewane tegewus. kindlaks mää
rati: tahetakse nõu. ja jõuga abiks olla ümb
ruskonna perenaiste silmapiiri laiendami-i
seks: selleks korraldatakse' mitmesuguseid
kursusi ja peetakse loenguid. . H. K.
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„Siis ma hakkan esinema isa ja ema numbriga",
ütles Cilly suure rahuga, nagu oleks olnud jutt
lihtsaimast asjast maailmas.
„Ei, Cilly, seda ma ei luba. Olen walmis eelis'tama tööd Montezi tiigritega, ainult mitte seda.
Hea küll, jätame esialgul selle küsimuse pooleli. Pea
asi on selge: Sa tahad saada artistiks. Hüwa, sün
d°igu sinu tahtmine."

seda üle Austria piiri: Mehel oli kohtuga õienda
mata arweid. 3. aprillil 1925, päew enne seda, kui Cilly sai
14-aastaseks, leidis Buxi. tallis aset tähtis uudis:
Judith sünnitas kolm poega. Kuna isaks oli tsir
kusele kuuluw tiiger, siis tehti otsuseks, et üks Poeg

võite ära õppida kogu maailma keeled mäng
ledes...

läheb tsirkuse omandusse.

Kui Bux ilmus direktori juure rõõmsast sünd
inusest teatama, küsis Kreno:

Miini saabudes leidsid Bux ja Cilly kõik artis
lid suurepärases meeleolus: Kõik olid mitmeks
kuuks wabanenud palga ja teenistuse murest.
Iv. nowembril, kindlaks määratud kella aegu,
wäljus jaamast kolm tsirkuse rongi. Järgmisel päe
wal lõuna aegu peatusid rongid piiril. Seistes
Cillyga passibüroo ees sabas, meelestus Buril ni
metu kiri. See weel puudus, et saada wangista
tnd hetkel, kus ta lahkus Austria pinnalt.
Kuid piiriwalwe ametnik wiseeris Buri passi
wasturääkimata.

Saabus ärasõitnnse hetk. Wedur wilistas ja
rong läks liikmele. Samal minutil kostsid perroo
nilt hüüded. Wedurijuht pidurdas rongi ja see jäi
seisma. . Bux awas oma wankri akna ja waatas
mälja. Otse tema waguni wastas waidles kaks era
riides härrat ägedalt rongijuhiga.
„Ma ei saa midagi Parata," ütles üks. „Me
saime teelgraafi teel wangistamise käsu, kui rongi
wäljumiseni oli weel kõigest kaks minutit aega. Rong
peab ootama, kuni me oleme järele waadanud, kas
see inimene ei asu temal."
2.

Sest saadik, kui Kreno tsirkus Austriast lahkus,
oli möödunud wiiS kuud. Bux oli juba ammu jõud.
und unustada raske hetke, mis ta oli Austria Piiril
üle elanud. Telegraafi teel autud waugistcuuise, käsk
polnud käinud mitte tema, waid tsirkuseteeuri kohta,
kes oli astunud selle eesmärgiga ametisse, et Päist

„Kas homme Pole mitte Cilly sünnipäew?" ' '
„On."
~slui wanaks ta saab? Wististi kolmeteist,
kümne?" 'st
„Ei, neljateistkümne."'
„Hm... sel juhtumil... Kas te ei arwa, et tal
cl sobi enam hästi teie juures elada?"
„Kuid Cilly on ju alles laps, härra direktor.
Ja siis... kuhu ma peaksin ta panema?"
„J'ah, tõsi kü11... Kuidas arwate... Noh, hüwa,
jätame siis kõik nõnda, nagu praegu... kuni tulewa
aastani... Kuid ma tahtsin teilt, küsida, kas te ei
annaks kaht teist tiigrlpoega ka mulle? Muidugi
mitte ilma tasuta, waid mõistliku hinna eest. Mul
on mõningad plaanid."
„Wäga kahju, härra direktor, oleksin meeleldi
walmis teid teenima, kuid... minulgi on mõningad
Plaanid." . - "
Direktor waatas Buxilä otsa ja naeratas?
„Kardan, kallis sõber, et meil on ühed. ja samad
plaanid... Nad seisawad selles, et anda kõiki kolme
tiigrit isikule, kelle hooldajad me mõlemad 01eme..."

võite kuulata huvitavaid ettekandeid Kolgilt

teaduse ja kunsti aladelt la valmistada omale
mõnusa ja vaheldusrikka puhketunnil

„J'a kes homme saab neljateistkiimneaastasekZ..."

„Et ta.wiimaks ometi jätaks meid rahule ja
bakkaks kassipoegadega mänginm", lõpetas- Bux
naerdes.

Kuid korraga kulmu kortsutades ta lisas:, Kas
arwate, härra direktor, et meie kni hooldajad wõime
inõtta endile seda wastutust?"

..Lasti klülips" n.-s.. Riiiiili liin. 15.

„Kaja" nr. 260. 16. nowembril 1030.
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s. Wwon iii A. W MU W mm
Ppekonstgadele juurdemaksmise seadus 1. lugemisel. TSöstustollid kinnitati lõpu
likult. Algasid mäletused põllutööliste seaduse umber.
öolfiülift tüssas riiaitoau juhatajal.
Reedeõhtune riigikogu koosolek kujunes õige
elewusrikkaks. Kuna ajalehtede kaudu warem tea

tawaks lai, et riigiwanem Strandmann sel koos
olekul jälle oma wahekordi A. Reiga kawatseb klaa

rida, oli tung koosolekule suur. All ooteruumis
lookles suur pääsetähtede ihkajate saba, kes kõik
oma silmaga tahtsid näha, kuidas suured mehed
riidlewad ja mis nad üksteisele ütlewad?

See ütlemine algas kohe koosoleku algul ja

kujunes kaunis krõbedaks. O. Strandmann oli wa
hepeal Soomest materjali hankida lasknud ja ladus
nüüd A. Reile nii öelda mna alla, kuidas wiimane
-vabadussõja ajal Tallinna „Sotsialdemokraadis"
Soome wabaduswõitlejaid maha teinud, kuidas
Soome lehed selle kirjutuse suurte protestide saatel
Lra trükkinud, kuidas sellest Eesti-Soome «ahel nii

teraw -vahekord tekkinud, et konflikti pole teisiti
lahendada saadud, kui Eesti saadik pidanud Hel
singis -vabandama. A. Mei lahkunud ühteaegu
ministri kohalt jne.
Nende materjalidega tõestas O. Strandman ta
poolt A. Reile tehtud etteheiteid sisuliselt, ei saa
und aga täpselt samu sõnu kinnitada, mis riigikogu
kõnetoolilt olid öeldud. Sellest hakkaski A. Rei kiu

ui ja sähwas oma poolt uusi teraumsi, öeldes, et
sel ajal kui tema Soome sotsialiste Eesti iseseis
wuse pooldajateks wõitnud, olewat mõned teised te

gelased oma mööblit müütanud ja wälismaile,
enamlaste eest pakku rutanud ...

A. Reile tuli appi ka weel M. Martna, kes se
letas, et Soome walged pannud kodusõjas weretõid

toime ja sellepärast olewat Soome wabaduswõitle
jaie hukkamõistmine õigustatud. See kutsus põl
lumeeste ridades meelepaha tormi esile. M. Mart
nale hüüti, et ärgu kujutagu ta asja ühekülgselt,
kõnelgu ka punaste hirmutegudest Soomes jne.
Õigusepärast oleks sel puhul pidanud keegi meie
walitsuse esitajatest sõna -võtma ja protesteerima
felle wastu, et -võõra riigi sisemisi asju meie pae
lamendi kõnetoolilt nii ebaõigelt ja ühekülgselt ka
sitatakse. Kahju, et seda ei. sündinud.

Nähtawasti on Strandman-Rei tülil riigikogu

eeS nüüd sellega lõpp. Telgitaga kestab aga wõit
kus wist seda ägedamalt edasi.

Peekonsigade seadus wõeti kaunis waikselt was
tu. Sotsialistid kõnelesid natuke tapamajadest, kuid

see kõik sündis tagasihoidlikult ja rahulikult. Sa
ma waikselt kinnitati -viimasel lugemisel tööstus
tollid, millega üle aasta kestnud riide- ja naha
waielustele lõpp tehti.
Koosoleku lõpul algasid pikad waielused põllu

tööliste seaduse ümber, mis jatkuwad ka weel
edaspidigi.

Enne lõppu kandis sotsialist Usai ette mingisu
guse erakorralise teadaande O. Stranmani oma
aegse kõne kohta. Selle «erakorralisega" selgus
pärast ennekuulmatu lugu. Riigikogu esimees tegi
koosolekule teatamaks, et Usai teda tüssanud. Tn
küsinud luba hoopis millegi muu ettekandmiseks
kui see tegelikult sündinud. Näis, kuidas see piin

lik lugu likwideeritakse? A.

seletab dr. Louhiwuori ajalehtedele
lv.' jaan. 1919. antud jutuajamises muu hulgas:

„Ei ole ka. weel küllalt selge, kaS Eesti
tõesti on olnud ia kaS ta minister Rei kirjuta
tud ongi. Milgi juhusel ei ole kirjutus ilmu
and aga wiimase aja numbrites, wahe oli
.Sotsiaaldemokraadis" kõne all olem kirjutus

ainult 16 Päewa. «Suomen Sosialidemokraatti"

on nähtawaSti laenanud kirjutuse mõnest tä
henbatub lehe wanast numbrist, et Eesti näda
lale kahju saata."

Asi lõpeb sellega, et Helsingi Eesti saadiku
dr. Kallase ja dr. Louhiwuori selgitusreisi järgi
EeStiSse Eesti saadik Soome ajakirjanduses 21.
jaan. sunnitud oli «maldama järgmise

tud seletama järgmist.

Tallinnas ilmnwas ajalehes «Sotsiaalde
mokraat" nr. 5. on 8. jaanuaril awaldatub ar

tikkel pealkirjaga «Soome klassisõda ja Saksa

tab, et nimetähtede taga seisab (EeSti uiiiid ame
läinudsuwisest klaSsisõjast SoomeS."

Eesti Ajutine WalitsuS pööras „Sotsiaalde

sellele kirjutan mõlemi käega alla
ja tertve maailma sotsialistid kirjutawad sellele

alla. (W ahelh ü ü d e d). Mina ei pidanud

mõni uiuu tulla, aga mitte niisugune inimene,
kes omalajal riigikogu esimehe kohalt lahkuma
oli sunnitud, et riigikogu esimehena ei wõinud
nende eraäride juures konsultandiks olla, kes
riigilt kauplesid kontsessiooni.

•M. Marina (sots.) ütleb: Kui härra rii

giwanem minu parteiseltsilisele Rei'le raskeid
etteheiteid tegi ühe kirjutuse pärast, mida tema
ja ka iciõtc. ringkondade arwatcs minu partei

sõber Rei kirjutanud olla ja mis peaasjalikult
selles seisis, et selles kirjutuses nõndanimetatud

Soome wabadusewõitluses neid wäga tooreid

sündmusi paljastada püüti, siis olen ka

mina neis nsjadeS süüdi.
Ma tuletan meelde, et seal kindlaks tehti, kui

das seal nõndanimetatud punased, kui need
-vangi langesid, seoti ühte truppi, lasti selle
peale kuulisid ja weeretati clawalt ja poolsur
nult hauda, mille nad ise pidid enne walmiö

kommuuna langemist 1871. aastal ja ülepea kõik

«walge terrori" ajajärgud, mis mc ajaloost tun
neme."

Artikli; autor süüdistab Soome tagurlisi
ringkondi just need ringkonnad andsid meile
abi plaanikindlalt töölisi rewolutsioonile pro
wotseerimses: „Aetj meelega ja sihilikult nii

kaewama.

sugust poliitikat, et töölisi mässama kjh»»tada, et

siis seda mässu wõiks weriselt maha suruda,
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töölisparteid ära purustada, tööliste juhtisid ära

häwitada."

Artikkel oli alla kirjutatud tähtedega A. R.
Selle artikli trükkis ära Helsingis ilmuw
„Suomen Susialidemokraatti"

Hulgalised lv a h e l h ü ü d e d paremalt
poolt: Aga inis punased tegid! Aga mis tei
selt poolt tehti. O. Kask, tööer.: Mis pu
nased Eestis tegid?
M. Martna: Akiua punaste poolt seila
seid sündmusi niisugusel määral ei ole leidnud.
J. Teemant, põl.: Naeltega pagunid õl
gade külge kinni lüüa. kas see ei ole midagi!
Hulgalised wahelyüüded paremalt poolt:

Kuidas punased naelutasid koolipoisse püssitik

nr. 12, 16 .jaanuaril"l9l9, kui EeSti tööministri
härra August Rei oma.

o <5/WZ. MATTI ES J

kudega seina külge!

M. Mari na: Tänu jumalale, et meil nii

suguse tapmise juure ci jõutud, kui see SoomeS
sündis.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©o©©©©©©

kuS tolajal peeti parajasti «EeSti päewa" EeSti

toetamise mõtte õhutamiseks. Toon paar kir juures, mis ilmub samal ajal, kui tema poolt
sõimatawa Soome walge sõjawäe mehed saabu
jutust Soome lehtedest.
Nii kirjutab üks EeSti sõbralikumatest lehte wab wabastama Eestit sama bolshewismi hä

wituse käest, millest nad möödunud talwel wa
bastanud oma isamaa, pöörame ehk omalt Poolt
weel tagasi.

Rootsi leht ..Husoudötaböbladct" kirjutab:

«Imestame, et walitsusc liige riigis, kes äär

hendatud artikliga, mis põhjeneb nähtawaSti
liig ühekülgsetel teadetel. Ajutine Walitsus ka
hetseb tõsiselt, et niisugune artikkel awalikkusc
ette on pääsenud, mille sisu äratab põhjendatud

andma mõjuwat abi eestlastele, kes, sotsialist!!kud ja kodanlised erakonnad käsikäes, wõitlewad
karjade wastu.

juures olema.

tööpuuduse Infjcitbnmifc nsjus
wastust ei järgne.

Helsingis, 26. jaan. 1919. Oskar Kallas.

Liuuade administratiitu-plirideS
asuwate maade kasutamise lepingute piken
rendab weel see, ei samades lehtedes ilmus damise seaduse muutmise seadus, mis sot
Soome telegraafiagentuuri telegramm Talliu sialist A. Jõeääre poolt esitatud, antakse
nast: «Tööminister August Rei on isiklistel üldkomisjoni.
põhjustel ametist lahkunud ja astunud sõja
wäkke stturtükiwäe ohwitserina."
Peekoni fond.
Kui minu esinemisel tänawu sügisel hra
Eesti esitaja Soomes."
Tähendatud teadaande rahuStawat mõju suu

Rei parteiwcnnad tarwilikuks pidasid igatepidi
üleolewalt ja mahategewas toonis minule kal
lale tungida ja kui siis hra Rei neile kohapealt
«walgcte" waStu. Peab ainult imestama et oma
wahelhllüetega assisteeris, pidasin mina
ta alistub ära kasutama seda abi, mida kooan
tarwilikuks mälu järele otsekohe reageerida. Hra
line Soome ühiskond praegu Eestile annab."
Rei wõib Praegu seletada uiipalju kui süda soo
Asi äratas Soomes wib, et tn mitle Soome leheS pole kirjutanud ja
sest kogu tema kirjutus õhkub tüüpilisest waenust

J. Soots, põll.: Aga kuidas enamlased
M. Martna: Kui meie seda tahame hukka
mõista, siis peame ise puhaste kätega seal

Tartus tapsid?

Sellega lõpewad läbirääkimised riigiwa
pahameelt, eriti nüüd, mil ' Soome nii tänu nema O. Strandmani seletuste puhul.
wäärsel wiisil ja cnnastsalgawalt ou asunud
Sotsialisti E. Kingil küsimisele

mise häda silmapilgul on palunud Soome abi, oma riigi olemasolu eest Wene cnamliStc rööw

peab sobiwaks näkku heita kõige tooremaid süü
distusi Soome just selle ühiskynna wastu, kelle
kirjutuse «Soome klaSsisõjast", mis oma ühe poolt abi on autud, ja sõimata teda tegude eest,
kttlgsusega -ja eriti walitsuseliikmc kirjutusena
milliste kõrwal punaste tooruseteyd nagu oleks
äratab suurimat imeStust. Härra Rei on hil olnud
lapsemäng. Härra Rei'le ei wõi uimelt
juti olnud siin meie sotsialistide erakonna kong
reSsil ja neilt saanud oma teated ning muljed tundmata olla, et tema siinsed erakounakaasla
Soome möödunud talwe mässu üle, milletõttu sed ei ole Eesti aitamise sõjakäigu wastu mitte
allikatest ja wärwist kirjutuse sisuS ning toonis ainult ükskõiksed, waid on selle algatuse wastu
ju aru wõib saada, aga siiSki, kuigi mees ise ou üleS näidanud täielikkku waenulikkust, irivita
sotsialist, oleks lootnud teda asjade üle muret des selle ja ta osawõtjate üle. Ei saa ta kaitsta
sewat enne natukenegi paremat ja okjektiiwse ennast ka sellega, et talle on antud -valeteateid,

«Kaja" nr. 269. 16. nowembril 1936.

rutus. Aga see, mis selles öeldud.

Niisuguste etteheidete tegemisega, et mina
oleksin riiklikku prestiishi. maha

litsuso -verejanulise hullustuse Peale Pariisi

olu Soontes wäga punane ja walilsusewastane.
Sotsialismi kurat ei ole kukutatud, waid annab
enesest järjest uusi elumärke. Ja walge terror:

guse pealkirja all awaldanud, see ou tema was

mehed . seilajal- müüsid omi mööbleid siin ja

juta, see elajalik waenlaste äranäljutamine jne.
jne., kõik see jätab kaugele -varju Bersaille wa

misele ähwardusele:
..Rahustamise järele on rahwahnlkade meele

awaldanud, waid see on anoniimne artikkel, mis

nimetähtede all awaldatud. Kui leht on niisu

saatsid perekondi' -väljamaale.

organiseeritud töölised hiljuti läbi elasid. See
mctSloomalik wöidetud waenlaste mahanotti
mine ilma kohtuta ja ilma ühegi õiguse war

ses tõlkes, mille juures «Helsingin Sanomat"
eriti tähelepanu juhib A. Rei artikli lõpu järg

siis ou tõesti wapustaw seda lugeda. See ar
tikkel ou ilmunud tähtede all „A. R.". Minul
isiklikult oleks raske selle peale wastata, et
Eesti tööminister ei ole mingisugust artiklit

teeneid on, siis ma pean ütlema, niisugused

gejad teawad, missuguse hirmsa ja metsiku „ra
hustamise"' meie lahetagused parteiwcnnad ja

Järgneb suur osa A. Rei artiklist soomekeel

artiklis «Soome klassisõda ja Saksa kultuuri

kandjad" -võetakse kottu kirjeldused klassisõjast
Soomes ja iseloomustatakse seda. Kui waadaia
seda artiklit, mis Soome klassisõjast kirjutatud,

kirjutatud on.
Mõned inehed, kes tulewad nüüd laiutama
sellega, et nemad wõidelnud ja neil kõiksuguseid

„Soome klaSsisõda j a Saksa
kultuurikandja d",
kuö muu seas fõna-sõnalt kirjutati: «Meie lu

kurnalt."

Mis puutub sellesse artiklisse, siis kuulsite
teie lõik ise wäga hästi, kuidas lugu on. Selles

tarwilikuks artiklit Soomes õiendama hakata,
sest ma ci tahtnud muljet atvaldada, nagu ei
tunnistaks mina seda õigeks, mis selles lehes

siaaldemokraadiS" artikkel

mat selgust ja kirjntawat natukenegi korrali

dud kirja lugu ja stenogrammide parandamist.
Soome lehes ilmunud artikli kohta, millest' O.

tist lahkunud tööminister August Rei, ja pani Strandmatl wäljnwcttcd ette kandis, ütleb A.
artikli Pealkirjaks «EeSti ministri" arwamisi Rei järgmist:

teine osa oli tulemas, ilmuS Tallinnas «Sot

muu hulgas järgmist:
«Eesti walitsusc tööminister August Rei. on
hiljuti EeSti «Sotsiaaldemokraadis" awaldannd

läbirääkimised

riigiwanemO. Strandmani seletuste pu
Sama artikkel awaldati Helsingis ilmuwas hul. Ettepanek wõetakse wastu.
A. Rei (sots.) selgitab riigisekretärilt saa

ajalehes „Suomen Sosialidemokraatti" nr. 32,
16. jaanuaril, kes meile teadmata alustel tea

Soome wennasrahwaö meile oma abiandwa käe
sirutas meie -võitluses -välise waenlasega jä kus'
Sovms iabiwäed osalt olid juba siia jõudnud ja

numbris pealkirja all:
„Jahmata m a pan e tv Eesti mini st r i
kirjutus"

Sotsialistide poolt tehakse ettepanek,
awada . .

dega A. R.

Uiigiwanem G. Strandmani
seletus A. Kiei teadaande
puhul.
Mkigiwanem 0.. St rand man ütleb: Här
ra Rei seletuste puhul isiklikus asjus op minul
au järgmise seletusega esikestai
. . joanuaril 1919. aastal, - see ou ajal, kus

dest «Hels. Sanomat" oma 1919. a. 18. jaanuari

kaalule riigi olemasolu.

kultuurikandjad", mis waruStatud nimetähte

mokraadi" toimetuse poole küsimusega, kes on
Riigikogu koosolek reedel 14. nowembril.
artikli kirjutaja, kuid toimetus waStaS trükises
najal, et ta ei pea tarwilikuks seda tea
Koosolek algab kell 5.13 min. õhtul. Ju walitsus on külwanud riiki ääretuma hulga ki duse
bedust ja kättemaksuhimu. Kodanlised härrad tnda.
hatab esimees K. Einbund.
on külwanud kohutawat tuult ja saamad kord
Ajutine WalitsuS on palunnd Prokuröri asja
Sekretär teatab, et Eesti-Prantsuse kau lõikama hirmsat tormi. Et see torm saab wa uurimisele
wõtta, ja kui tähendatud artiklis on
banduskonwentsiooni muutmise teise proto pustama maad ja tema seisukord on endast midagi seadusewastast ehk sõbralikus wahekor
mõistetaw."
ras olewat riiki haawawat. „Sotsialidemokraatti"
kolli kinnitamise seadus, küütide seaduse
Edasi jätkub leht omalt poolt:
kohtulikule wastutusele wõtta.
muutmise seadus ja riigiasutuste koosseisu
«Selle Eesti walitsuseliikmc imestamiswäärse
põhjustel seletan, et Eesti Aju
de ja riigiteenijate palkade seaduse muut lhämmästyttävän) prowokatsioonilise awalduse tiselEeltoodud
Walitsusel pole mingisugust ühendust tämise seadus on antud rahaasjanduse ko
misjoni.
Selle järele toimetatakse komisjonide
täiendawaid walimisi.

Ühtlasi oli härra Rei tol ajal EeSti peami
nistri abiline. A. Rei kirjutis kulsuS wälja
üldise hukkamõistmise SoomeS,

gasi on sündinud, kuid aöja ci muuda see põr>
mugi. Härra Neile jääb kuulsus, et tema ollei.

ametit?u seletuse:
waötutawal kohal, noorele riigile kõige raske
„EeSti Ajutise Walitsusc nimel olen wolita mal silmapilgul parteipoliitilistes huwideS pani

Esimesele lugemisele tuleb seakaswaruse

edendamise ja peekoni hindade kindlusta
mise fondi seaduse muutmise seadus.

Rahaasjanduse komisjoni aruandja K.
Tonkman (põllnm.): Riigikogu poolt
lõpmata papam c c l t
soomlasi siin tapiuises süüdistanud. Ma ütle wõeti 26. märtsil s. a. wastu seakaswatuse
ja Ecsii Awitamistomitecl oma esimehe dr. Lou siu oinas esimeses kõnes: Soome lihunikud ta edendamise ja peekoni hindade kindlusta
hiwuoriga eesotsas maksis suurt waewa, et pawad, aga härra Rei artik.iS on: metslooma mise fondi seadus. See seadus näeb ette.
Eesli' aitamise mõtet Soomes üldse weel elus lik mahanoitinline ja elajalik äranäljutamine.
hoida. Et erutatud meeli wcidikcncgi rahustada, Mina tõin mälu järele asju ette, mis 11 a. ta(Järg 12. Ihk.)
Lhk. 11.

on ta läbi waadauud ja esitab riigikogule

Rngikogu koossleku AWMVWS

tagasilükkamiseks.

Tekiwad Pikemad waielused. L. Jo
han s o n (sots.) nõuab seaduse wastuwõt
mist. iltleb, et kuigi praegu see seadus

SSrg.
(Algus li. leheküljel.)

et kui peekoni hinnad Inglise turul lange
wad alla 80 shillingit tseutnerist, s. o. 50
klg., siis tehakse riigi poolt seakasivatuse
edendamiseks maike juurdemaks. Seda
teewad ka teised riigid. Nüüd on
wabariigi walitsuse poolt esitatud selle fou
di seaduse muutmise seadus. Riigikogu
poolt wastuwõetud seaduse Prgr. % kõneleb
järgmist: „Fond moodustatakse järgmistest
summadest: iga eksporteeritud sea pealt
määratakse sondi 1) riigi 1930.-31.—1935.36. a. eelarwetes kuni Kr. 2,10; 2) tapama
jade riigi protsendimakfust Kr. 0,90; 3) si
gade eksporttapamajade poolt kuni Kr. 3,60
wabariigi walitsuse poolt määratud nor
mide järgi.
Riigi 1930.-31. a. eelarwes on ettenäh
tnd selleks sondiks 120 tuhat krooni.
Muudatus seisab selles, et wõetakse selle

railiseks teadaandeks. Pärisin talt kõne sisu,
nagu mul see õigus on kodukorra järgi. Rkt.

Usai andis mulle ka oma kõne sisu ja ma. keel
dnsiit talle selle järele sõnn andmast, põhjendu
sega, et ta kõne ei sisalda mingisugust erakor
ralist juhust ega selle edasiandmist riigikogule,
nagu seda näeb ette kodukord. Selle järele, päe

tagasi lükatakse, ükskord tuleb ta siiski wastn
wõtta.

K. Ta m m (Põllmn.) näitab pikemas
kõnes, et see seadus ou meie oludes täiesti
wastuwõtinata. Isegi jõukates wälisriiki
dcs oil põlliltööliste tööaeg normeerimata.

wakorrn lõpupoole esines rkl. Usai une sõna

Käesoleiva seadusega tahetakse Põllutöös töö

nõudmisega erakorraliseks teadaandeks sisuga,
mis sisaldab erakorralisi sündmusi. Andsin rkl.
Usai'le sõna erakorralise teadaande cltckaudml
seks. Rkl.. Usai oma erakorralises teadaandes
kandis ette kõne, mille ta esitas mulle esimesel

aega wabrikute eeskujul normeerida. Seda
aga ei saa meie Põllumajanduses kuidagi
läbi wiia. Kõneleja toob rohkesti näiteid,
wälismaadelt. ci kuidas seal sel. alal tali

korral ja mille ettekandmiseks keeldusin sõna and

tatakse ja kuidas Põllumajanduses töötatakse.

mast, ja jättis ette kandmata kime, mille ta Nendest näidetest selgub, et mujal - Palju
erakorralise teädänndcnn csitaS HUjcm.
rohkem töötatakse kui meil. '
Palml riigikogu ees wnbandnsj» et olen sõna
Tehakse, ettepanek koosolek lõpetada.
annud erakorralise, teadaande alt asjast, miS
erakorraline ci ole. Aga see ei ole tulnud minu See ettepanek wõetakse ka ivast» ja maie
süü läbi, ja olen arwamisel, et see juhuS ei lused Põllutööliste.seaduse ümber jäawad

wöi pretsedendiks kujuneda riigikogu edaspidises

töös. ' ;

Tallinna Hipodroomil
Paldiski maantee nr. 50.

Pühapüewal, 16. nowembril s. ä<
MiMttal
Algus kell 11 päewat.
Piäselälicd: ä Kr. 2. ; d Kr. I. ja d 50 8.

Pooleli.

Miia uhuti JCapii

Sotsialist A. .11 f ai wõiab weel sirklis*
tes asjades sõna, niida aga 'ta ruttav juha

Põllutööliste seadus

muutmise seadusega 120 tuhat krooni siia

tuleb esimesele lugemisele. Eelnõu- on esi
Rahaasjanduse koinisjoui nimel teeb et tatud sotsialistide Poolt. Sotsiaalkomisjon
tepaneku seaduseelnõu 1. lugemisel wastu

canda.

tajaga ivaidlemisekS. ära kasutama.

fondi.

Juhataja wõtab A. Usailt sõna ara.
Koosolek lõpeb kell 8.45 miil. õhtul.

wõtta.

L. Joha n s o n (sots) waidleb seadu
sele wastu ja ütleb, et see fond läheb ainult
tapamajade toetamiseks. Peekoni tööstusele
pandi alus 1924. a. ühistegelise eksportta
pamaja ehitamisega Tallinna. See tapama
ja. wõis aastas tappa 60 tuhat siga. Kuid
nüüd hakkasid ' kerkima uued tapamajad
Tartu, Tapale ja Wõhma. Nende kogu
tööwõime on 240 tuhat siga aastas. Kuid
meil polegi nii palju sigil. Tapamajad ki
ratsewad ja tapmine läheb kalliks. Kannab
ette ühe «laulu" „Siga ja poliitika"
ja ütleb, et see on ühe walitsuse rühma,

Hotaasjastae ja arateise armaslaiale OMog.

Reedel kella 4—5 wahel p. l. uhtusid
lained Wene-Balti tehase territooriumi ko«
hal, põlenud magasin! juures, merest randa
sarwedega miim. Kardetaw „elukas" anti
kaitsewäe wõimude korraldusse.

| PABEROSSI TUBAKAD.!
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keskerakonna lehes ilmunud.

J. <Soots (põllum.): Kas kuulete!
J. Hünerson: Küll luuletab!
Wahelehüüe paremalt: Kes see

žKM // I
//näPi C /'./ /77

R. % ///

keskerakonnast on?

L. Johan s o n: Wastutaw toimetaja
on J. Loofaln. (Naer.)
J. Soo ts: Ta kirjutas seda oma ta
pamaja kohta.

J. Woiman (sots) teatab, et nende
rühm 'ei saatvat seadust toetada ja .ej see

J. Wiilip.

tuletvat tagasi lükatav

19. now. pühitseb Jmawere põllumeeste
pere' lugupeetuim liige Jaan Wiilip oma '

Põllutööminister Ä. Ker em: Wõib ol
la on wigu tehtud, . kllid peekonikaswatust
kõrwale heita ka ei saa. . Peekoni hindades
on muudatusi olnud. On selge, et mida
suuremad raskused, seda enam tuleb meil
oma peekonitööstust toetada. Fondist tuleb
juure maksta selleks, et ilmaturu hindu re

70-dat ssinnjpäewa,

J. Wiilipil onj alati julgust olnud igat
asja. nimetada' selle õige nimega, mis mitte
mähe kasu pole toonud Jmawere põllu
meeste Perele. Oma otsekohesuse ja awara
silmaringiga on J. Wiilip wõitnud kaas

guleerida.

Peale selle, kui sotsialist Woiman weel
sõna on wõtnud, wõetakse seadus esimesel
lugemisel wastu.
EeSti-Hispaania wnhelise wäljaandmise
ja kriminaal-asjus kohtuliku abiandmise
konwentsiooni kinnitamise seadus wõetakse
kolmandal lugemisel wastu.
Samuti kolmandal lugemisel wõetakst
wastu ka

põllumeeste lugupidamise.

Soowime juubilarile kõiki hüwesid ja
weel palju aastaid põllumeeste peres tegut
scmiseks.

| ; A/sA.R£i^^^^|

Kella- Ja kullasepaäri
P. EICHELHAHIt
Tallinn, V. Karja t. 2, tel. (2)32-28. Soodsam
ostukoht kõigile. Rikkalik valik, odavad hinnad.

Ostan kulda ja hõbedat.

tollipõhitariifide muutmise ja täiendamise
seadus.

SSWL[e% 3laa&sa(u poorne
nadiL
Siiamaani wõis Haapsalu rannas pro
menadi ääres näha ainult liwift hülgeid, mis
linnale kingitud kunstnik Espeubergi poolt.
Ncljapäewa õhtul oli aga päris elaiv hüljes

Riide- sa nahatoUid.
Tolli põhitariifide prgr. 55, 57, 83, 183
187, 188 ja 199 muutmise ja täiendamist
seadus, mis käsitab riide- ja nahatolle, wõe>

takse kolmandal lugemisel komisjoni poosi
esitatud kujul wastu. Sotsialistid kordasid
nende poolt teisel lugemisel tehtud paran

promenadile ära eksinud.

dusi, kuid kõik need parandused lükati tagasi.

2200 naelslerlinglline

Sots. A. Mai erakorraline
teadaanne.
A. Usai käsitab omas erakorralises tea
daandes sotsialistliste õpetajate küsimust,
mida puudutas riigiwanem ' oma 10. ok
toobri kõnes. Ta nõuab, et riigiwanem
näitaks, kes need õpetajad on, kes kõmmu
niste kaswatawad. Nimetab riigiwanema

wetsliwõltfimine.

Waihwd keckis ivähe.
Nädala keskpaigal tekkinud spekulatiiwse

nõudmise tõttu Saksamaalt tõusis wõihind
Hnppler peab neljaks aastaks wangirovdn ja reedesel noteerimisel tõsteti wöi hinda
kaheksa punkti wõrra: Kr. 2.00 pealt Kr.
minema.
2.08 peale kilogrammist. Kopenhagenis jäi
Reedel tuli kohtupalatis läbiwaatusele noteerimine endiseks. On põhjust karta, et
G. Hüppleri protsess wõltsitud weksli see hinna tõus möödaminewa ilmega on.
kasutamises, mille eest Tartu-Wõru rahuko
gu oli teda karistanud 4-aastase maagist»sega. Nimelt oli Tartu adwokaat H. Pilsi
kõnet insinuatsiooniks.
Juhataja: Rkl. Usai, loen teie wii kule antud sissenõudmiseks kaks wekslit
lnased sõnad haawawaks ja teen teile inär 2200 Inglise naela suuruses, millel leidusid
N. Brem e r n i ja Walga ärimehe Men
kuse.
Tehakse waheaeg. Koosolek algab uuesti udel Shamesi allkirjad. Wiinmne ütles
olewat oma allkirja wõltsitud, millises küsi
kell 7.40 min. õhtul.
muses eksperdid jäid lahkarwamisele.
Sotsialist kaldas k o d a k o r r a st
k õ r tv a le.
Kohtupalat kinnitas rahllkogn otsuse.
Juhataja K. Eittbund: Rkl. Usai kii

siB mult sõna käesolcwa koosolel!>t algul erakor-

Hüljes sulistas kuurhausi juures üle
kallaste ajanud madalas wees. Oli nähta
masti tulnud tormiwarju. Järgmisel hom
mikul oli ilm waikiem ja hüljes promcna
dilt kadunud.
Karskusliidud korraldamud
rõhulise loterii.
Wõitc ii l c 2 mil\ o n t sendi.
Peawõit 1.250.000 senti.
Eesti karskusliit ja naiste karskusliit korral
damad suure 10 miljoni sendilise rahalise loterii.

Loositähti on 100.000 d 1 kroon. Piletid on

esmakordselt kinniste ümbrikute sarnased, et wõi

malik oleks piletiostjatele rahalisi preemiaid ja
gada.

Iga piletiostja wõib wõita kohe, kui ta pileti
awamisel seest leiab preemia numbri.
Wõitude kogusumma 2.070.000 senti. PeawSit
on 1.250.000 senti.

Peale rahaliste wõitude ja preemiate on meel
hulk mllügipreemiaid, unda wõib piletiostja wõita,
kui ta ainult 10 piletit omale tellib.

M» li i| • I • lIH « s || |l I a°o n __ B _ _ 2 2.. I. •!• •••! I
liult 111111111 ii liinist! 11.-!, loissläiep veel ene mli iilimriks
ja kaka korda võite Võita —26 nov. la 21 dets. Et ainult seda loteriid ei pikendata, võite järeldada sellest, et ainult selle loterii iga loositühe eest 1
maksetakse Teile miljon senti, kui loosimist hiljemalt tiihtpiieval 21. detsembril ei peeta. g
„Kaja" nr. 2G9. 10. uowembril 1930.
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««m. «hisus„EStonia EkSporttapan»azM",-xaiknna.

KaSwataöeS ühe Peekonsea lüpsilehma kohta, saaks miliõflit
Põllumajandus aastas sissetulekut wähemalt frooni.
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JüttokM jd tumtolL
SuCemkufitm tvsti duši.
Nii siis kinotollid pannakse maksma.
Meie wäikese riigi kultuurilise arenemisega
on see täiesti tasakaalus. Te küsite, kuidas
nii? Oodake, ma seletan kohe.
Koolihärradel ei ole waja kino
uste taga Passida, et lapsed ei pääseks kaht
lase sisuga pilte svahtima. Meie noorsoo
moraal kerkib, nagu leiwahind sügisel, ühel
gi kongressil ei ole waja kõnelda Meie mv
raalilangusest.

Tühjades kinosaalides hakatakse korral
däma poliitilisi kihutuskoosolekuid, kus iga
le sisseminejale maksetakse 25 senti ligi.
Nahwast tuleb kokku nagu murdu. Waada
ke, siis hakkab alles eesti rahwas poliitili
selt mõtlema! Meie Poliitiline areng läheb
nii tähtsaks, et Soomest tullakse Lapua, ron
gikäikudes riigikogu koosolekuile.
Teises kinos pannakse aastast-aastasse
kunstinäitus käima. Meie kunstnikud liitu
wad ii heks wõimsaks organisatsiooniks.
Siis miime oma kunsti Euroopasse ja wä
lismailt tuleb wärwigeeniusi sajatuhandete
wiisi hiigla ookeaniauriknil ja „DO X".del.
Nad tulewad kõik siia, et õppida eesti wõini
sat pintslitehnikat. Maale ja pilte oste
takse kalli hinna eest ja weetakse weoauto
dega sadamasse, kust nad ujuwad maailma
suurimaisse kunstimuuseumidesse. Ühesõ
naga me teeme kunstiturul täielist „dumpingut", kus isegi Nõukogude Wenemaa su
rume tahaplaanile. Eesti muutub kõigi
aegade suurimaks kunstigaleriiks.
Maalikunstiga käsikäes käib triumsiteed
kirjandus. Kinosaalides hakatakse korral
dama endiste „pildinäituste" asemel „jutu
raamatute "näitusi, kus igal õhtul tntwus
tatakse publikule kakskümmend noorkirja
uikku, kümnze keskurit ja Miis manakirja
nikku. Igale külastajale antakse kaasa üks
kerekas roniaan.

Romaanivõistlused ise lähemad mäest
wälja. Hakatakse lawastama niisuguseid
wõistlusi, et sada kirjanikku aetakse ühte
kinosse kokku, kus antakse teem ja igaüks
kukub mihtuma nii kuidas aga jõuab. Kes

Ainult, Paar korda nädalas on kohtusaa»,
jad on-Puha, jlmameistrid ja esiwõitlejad.
Kirikukülastajate arw tõuseb nagu Üle lis kirjanduslikud protsessid, kus rahwast"i
miste järwe wesi kewadel. Nooredmehed nagu merd.
Abielulahutused nnsugust sõna ei
lähemad jällegi-ülikooli usuteadust õppima
(milline teaduskond wahepeal oli unusta tunta siis enam üldse. Inimesed clawad
tud), sest kirikuõpetajate järele walitseb suur paarikaupa rahulikult ja õnnelikult, ning
nõudmine. Üle riigi ehitatakse Paljud kinod neil Pole mitte ühte muret!
jumalakodadeks.
Turistide huMi Eesti wastu tõuseb. Iga
Rahwas muutub usklikuks ja õiglaseks, pisike aafrika põngerjas teab, kus asub Edsti
ning selsinatsel ajajärgul ei tule ette üh ivabariik. Stõif tahamad näha seda kuulust
tegi altkäemaksu wõtmist, kassa tühjenda maad, mille tõttu luuakse uued Euroopamist, panga lõhkiminekut ega ainu st k i Eesti wahelised lae Ma-, lennuühenduse-' ja

riigi kulul Euroopasse teiste omasugustega
wõistlema ilmameistri nime peale.
Meie «meisterromaan" tõlgitakse koi
gisse maailma keeltesse ja teda loetakse
rohkem kui piiblit. Meie kirjanikud. saa
tvad Palju kuulsamaks kui Tolstoi, Hugo.
Hamsun,' Tagore wõi Valzac.
Helikunst teeb weel peadpööritawamat Pankrotti.
Meie riigitegelased ei tarwita riigiko
karjääri. Rahwas hakkab murruna käima
«Riigiooperis", missugune asutis kerkib gus enam rumalaid sõnu ja suurtest mees
tööta tööliste kätest ühe kinopalee asemele. test omakorda õpiwad jälle inimesed, kuidas
Seal lawastatakse ainult meie algupäraseid peab olema, ja kuidas ei tohi mitte olla.
Niimoodi saab jällegi Riigikogu tagasi
oopereid. Orkestrandid saawad jälle tööd
jn muusikalisi wirtuoose kerkib nagu seeni. oma kuulsuse ja eestlased hakkawcd murrus
Meie ooperid wõetakse isegi Ameerikas män woorima sinna asutisse. Tekiwad hiiglapi
gukawasse.
kad sabad nagu sõja ajal tshekileiwa omad.
Teatreid sigineb juurde nagu praegusel Rõdud on kuhjani inimesi täis, kes tähele
ajal pankrotte. Peale «Estonia" ja «Riigi panelikult kuulatawad tarkade meeste juttu
ooperi" asutatakse Toompeale wene kiriku ja kõnet. Walitsuse kriise ci tule enam
asemele „M i k u m ä r d i" teater, mis oma kunagi ja rahwas on wäga rahul oma wa
luksuslikkuse poolest ei jää sugugi taha Pa litutega.
slohtuteS ainult haigutab Piinlik tühjus.
riisi ooperipalcest. Selle lõbustusasutise
direktoriks määratakse «Mikumärdi" täna- Admokaadid ja kohtunikud lähemad moest
Päewa suurim spets Hugo Laur. Iga tvülja, sest keegi enam ei protsessi. Ajawii
jumala õhtul mängitakse «Mikumärdit", ja teks mängimad kohtunikud koroonat ja koh.
kes kolm korda järjestikku wõi wiis korda tuteenrid tapaMad lagedatelt seintelt kärb
waheldamisi seda tükki on näinud, sellele seid. sles öö-päeMa jooksul kõige enam on
antakse kaks priipiletit «Riigiooperisse", 19 laipu saamutanud, see Pärib rändama au
krooni sihtkapitalist ergutuseks ja kahekroo hinna ja järgmisel päeMal Peab ta seda
jälle kaitsma.
niline raha rinnal kandmiseks. ,

raudteeliinid.

Naha tuleb kokku, mis kole. Meie pau
gad ei suuda nii Palju raha kuidagi ära
mahutada. Esimeseks asjaks on Narwa kõ
sele jõujaama ehitamine. Inimesed saamad
tõik tööd ja keegi ci osta enam mälisman
kaupa. " Eesti läheb nii rikkaks, et ostab' omale!
Poole Lätimaad ja osa Wenemaad juurde...
Jah, waadake sõbrad, niisugused on
lood, kui meil kinotollid maksma Pan
nakse...

Ükspäew nägin ma onia head sõpra
uulitsal. Küsisin, kus ta ometi käib, et teda
pole nii kaua näha olnud. Ta ütles:
„Armas inimene, kas sa siis ei tea, et
Märsti. Pannakse meil kinotollid maksma?
Waat' ma käin nüüd oma naisega iga päew
kolmes, neljas kinos korraga. Ühest uksest
sisse ja teisest wälja.' Kus sa tulewikus
enam kinosse wõid minna, kui. pileti eest
saab osta juba korraliku sõiduhobuse..."
Aabeecec.

Osa kinodesse asutatakse kohwikud, sest

neid on hädasti Maja, kuna ju meie kultuur
elu on nii kõrgele arenenud. Kõrtsis ei
käi siis enam ükski inimene, sest kõik vn ju
haritlased ja kunsti edendajad. Ei puudu
palju, et restokanidki pcamad tol ajal oma
uksed sulgema. NahMal- kaob joomise os.
kus, sest. kinos ju enam ci näe, kuidas, wä
lismail juuakse.
Noil Päemil 'muutub meie «kartuliwesi"
eksportkaubaks ja Pisikesse Eestisse hakkab
wäliswaluutat sisse itjmita miljatbite dol
larita wiisi. Karskustegelastel pole kodu
maal enam midagi teha ja nemad sõidmuad
wälismaale, et seal oma kõnedega wiina
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surnuks rääkida.

Joomise kadumisega Paralleelselt käib
Pirnid, see kuulutatakse Pidulikult selle aasta meie rahwatõu paranemine. Lapsed on ter
„romaanimeistriks" ja ta saadetakse wcd kui purikad ia maadlejad ning Poksi2-1 tunni jooksul kõige rohkem on kokku mm*
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MS» Sellepärast, et hambapasta Chlorodont, nagu koRSKNS gemused tõendavad, hoiab ära lcõduneva hambakivi ko

gumise ja õigeajalisel tarvitamisel kõrvaldab igasuguse WWA
HHH kihi kogumise hammastele, millepärast hambad omanda
m vad valge väljanägemise. Peale selle mõjub tema varsW| kendavalt ja desinfitseerivalt igemetele ja suukoopale.
HH Hambahari Chlorodont tõendas, et tema oma
Iwarf praktilise ja eriti õnnelikult valitud vormi ja harjaste
paigutuse läbi on kenasti hammaste järele kokku seatud,
ja ei jäta ühelegi kohale hambas oma mõju avaldamata.

HSHB Hambapasta Chlorodont, tuud 0,60, Kr. I.
ADA Chlorodont vesi suule, pudel Kr. 2.—, Kr.,l.—. g|ffira|

Suurriigid austawad oma surnuid Aiinas,
Suurriikide Poolt ühiselt püstitatud mälestussamba ccS ShanghaiS peeti hiljuti kõigi rahWaste sõdurite mälestuspüha, keS wiimaste Hiina kodusõdade aegu tsiwilisatsiooni kaitStcS kao

tanud oma elu.

Uuesti müügile lastud koi- g
lase kestaga paberossid n
25 tükk! 15 senti 25 tttkki 15 sentl B
On oma headuse ja aroomi poolest väljaspQol igat võistlust. LA
Asporllapamajade lohus biirUomllees.
Nõudke ja proovige! Saadaval igal pool!

Otsus kuulutatakse nädala päcast.
Reede õhtul kell astus börsi komitee mis moodustati Tallinna börsi komitee
juures kokku. wahekohus, mis pidi lahenda poolt kolmest liikmest (J. Jaakson, J. Tan
ma Tapa ja Wõhma eksporttapamajade wa nebaum ja W. Rosen). Reede õhtul astuski
helise arusaamatuse. Nimelt moodustasid see kohus kokku.
kõik meie 4 eksporttapamaja omawahelise
Tapa, kui nõudja Poole wolinikuna oli

Mõned puudused tuolla omamailffufe

keskbüroo ja leppisidpmMvalstl põnha. kokku, .kohtusse..tulnud -riigikogu liige" kdoköstMne

et kõik tapamajad pidid- saama ' teatud osa .Sikkar ja Wõhma . tapamaja., wolinikuna
üle riigi kokkutulewatest ' sigadest.' Tegeli ETK direktor Põdra, .. . ,
kult tuli aga üõnda wälja, et Wõhma tapa
Eksporttapaniajäde wahelise büroo asja
maja sai rohkem sigu kui ta kokkuleppe ko
haselt pidi saama, ja Tapa tapamaja palju ajaja seletustest selgus, et Tapa eksportta
pamaja ou saanud kuni kohtu päewani üle
wähem.
12V0 sea wähem kui ta oleks pidanud
Selle tagajärjel pööras Tapa tapamaja saama.
Wõhma' poole nõudmisega, et see lepingut
Kohus kuulas kummagi Poole seletused
täidaks ja ülemäära saadud sead Tapale
saadaks, Et asja omawahel ära lahendada ära ja teatas, et otsus kuulutatakse nädala
ci saadud, - siis pöörduti wahekohtu . poole, Pärast.

Möödunud reedel oli kawatsetud Tartus äraPidada järjekordset Tartu õigusteadlaste seltsi
koosolekut, kus mag. Meeder pidi refercerimä
uuest wallaomawalitsuse seaduseelnõust. Et aga
koosolekule oli wähe osawõtjaid ilmunud, siis
esitas kõneleja ainult oma referaadi teesid, kuna
sisuliselt tuleb referaat ettekandmisele järgmisel

.BBBnBflnBBflBflaBBBBflBBBBBBflBBBBSBBBBSiBBB&BBBBnBB

gclikult mõnedel puhkudel wõib ette tulla, et

S Kas leidub Eestis weei isikut, 1
- kss ei ole maitsnud . gj
H/|
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Kes proowinud, eelislab alati neid. g
Likööri- Ja nopMrik: Tallinn, Pikk 13. i
Ladu: Tartu, Riia 22-a. B
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Uute teehaauxüte kamcmdid
Narmas taliati kartsemiie
pesu
Wiljandi tnfcitcritt Jt. Liignndilt.
Wiimaste päcwade jooksul läks kaitsewäest ka»
Insener K. Liigand WiljandiS on esitanud

teedemunstceriumile ja Wiljandi maawalitsuse
tcedeosakonnale uuctüübiliste techöötvlite jooni
sed ühes wastawate ettepanekutega. K. Liigand,
kes on tulnud mõttele teha praeguste teehöölv
lite juures täiendusi ja parandusi juba siis, kui
toodi Eestisse esimesed techöötvlid, peab prae
guste teehööwlite peamiseks puuduseks seda, et

neil hööwel on masinä keskosa all. Säärane

paigutus nõuab raskeid masinaid, milliste lii-

kumapanemiseks wajaline suur jõud ja ehita

mine kulukas. . Ins. Liigandi teehööwtit on tera
masina taga ja ta töötab weo põhimõttel, prae
gune aga lütkamise süsteemil.

dnma heake arw woodilinu. Läinud ueljapüewa
õhtul läks Nariva kriminaalpolitseil korda tabada
naisterahwast H. A., kellel oli kaasas. 20 woodili
na, mis kandsid kaitsewäe niärki, H. A. oli need
linad wiinud ühe turukaupmehe juure müügiks,
kuid turukaupmces pole warastatud.kraami müük:
enda Peale wõtnud.

Uõunik mõik olla linna
sekretäriks.
Riigikohtu otsuS Wiljandi linnasekretäri asjuS.

Kui praegune Wiljandi linnawalitsus ame
oleks praegusest märksa odawam, samuti töö.u tema tööjaotuse Ivasiu, uülle järele linnanõu
lud tvähemad, juhtimine lihtne, kerge ja kiire. nik N. Schmidt pidi ühtlasi täitma linnasekre
Uue masinaga saaks hästi puhastada teekraalve täri kohuseid. Protest leidis rahuldamist Wil
ja höölveldada 2. ning 3. klassi teid. Kuna jandi-Pärnu rahukogu pooli, kuid riigikohus.
masina osasid saaks tvalmistada kodumaal, tä tnS asi hiljuti arutusel oli, tühistas 'rahukogu
Ins. Liigand arwab, et uue teehööwli hind

hendaks see suurt wäliswaluuta kokkuhoidu.
Teedeministeeriumi ametkond olctvat need
katvatsuscd ümbcrkonstruecrimisc alal juba oinal
ajal leidnud otstarbekohased olctvat.

tisse astus, protesteeris kohtu-siseministceriuin

otsuse ja otsustas ministeeriumi protesti jätta
läbi tvaatainata.

Sellest järgneb, et linnanõunik wõib olla

Küstmuft arutM Tartu õigusteadiasts seltsis.
peaks eelnõusse üleswõetama norüi; ist' walla
wolikogu liige ei wõi olla ühtlasi maawolikogu
liige.

Edasi soowitab kõneleja kogu walla maksus

tamist uuele alusele rajada, mida tuleks eri

seadusega korraldda ning käesolewast eelnõust
waStawad osad wälja jätta.

Järelwalwet waldade üle wõiks laiendada
Kõneleja tähendas esmajoones, et seadus ning protestimise õigus anda peale maawalit

koosolekul.

eelnõus ettenähtud normid walla territooriumi
kohta ci ole otstarbekohased. On ettenähtud ai
nutt waldadc ühendamise wõimalused, luna te

tarwis on ka waldade jagamist ette wõtta. Tei
seks oleks tarwis seaduseelnõusse muudatus
tuua wallawolikogude lvalimissüStecmi asjus ja
seda muuta personaalse walimise suunas.
Ei ole otstarbekohane wahet teha, nagu see

suse ka kohtu- ja siseministeeriumile.
Lõpuks tähendas kõneleja, et oleks üldse mõt

tetu hakata peale üksiku omawalitsuse ' refor
miga, waid- eestkätt oleks wajalik reformeerida
terwet . omawalitsust laialdases ulatuws. Enne
wallaomawalitsuse reformeerimist ou tarwis sei
sukohtä wõtta maaoiuawalitsuste kohta kas jää
wad nad edasi wõi kaotatakse ara.

uude seaduseelnõusse sisse ou. wõetud, et wäik
semas wallas wõib wallawalitsust asetada walla
wauemaga, kuna - suuremate ' waldade suhtes

wallawalitsused kui niisugused alles jäetakse.
Ka pole praktiline seaduseelnõu nõue, et wal
lawanemale ja wallawalitsnsele antakse õigus
asjil weel wolikogule ümberotsuStamiseks ta
gasi anda.

Külawanemate instituut sel kujul, nagu ta

ou eelnõusse üleS wõetud, pole otstarbekohane;
seda- küsimust tuleks teisel teel reguleerida. Ka

Habemeajamise noaterad

PRftBAKI
ffll Tugev fera kõva
habeme jaoks

Ko. Auto Strop
Proowige ja toi
weendute tem

meie ajal aga kaswawad kõige paremad ja
kõige kallimalt hinnatalvad tubakad Makc
dooüia. Türgi ja Albaania mägimaadel.
nnspärast ka silureni Eesti tubakawabrik
«Sultan-Flor" tellib oma tubakad ainult
tähendatud mägimaadest. Sellega on ka seIctataw tllbakawabriku «Sultan-Flor" saa
duste kõrge kwaliteet niihästi peene maitse
kui ka aroomirikkuse poolest.

Soowitame igaühel nõuda ja tarwitado

täiuslikkuses

ainult paberosse:

rai Ladu ja müü!',
® fl.-S. Jpfiag' °
AaridusMens Morkunis.
Porkuni Ivalla õpetajate ja org-ide ühisel et»
tewõttel korraldatakse 30. uow. s. a. Porkunis

Kadita rahwamajas lvalla hariduspäew. Ka

waS on walla ühendatud kooride laulud sa kõ
ncd wäljastpoolt kutsutud ja kohaliste esitajate
poolt. Peale päewuse kawa korraldatakse maa

naiste seltside ühisel korraldusel pidusöök külaUstele. Õhtul korraldatakse peo-õhtu, kus esine
wad üksikud koorid ja orkestri ettekanded. ASsa
malla näiteseltskonnalt on Alaumanni näidend:
...Häwitaiud isatalu", õ lvaatnses.

«Concordia" 20 tk. 35 snt.
„Omar" 25 tk. 25 snt.
„Meedi" 25 tk. 20 snt.
«Desti" 25 tk. 15 snt.
«Ökonoomia" 100 tk. 100 snt.
«Kõigile" 100 tk. 75 snt.
«Wõistlus" 100 tk. 50 snt.
TIMMk ~SULTAN FLOR"
Tartus.

ühtlasi linnasekretäri kobnstetäitiaks.

..Ke.ja" nr. 269. 16. nowcmbril 1630.

LKk. 14.

Käesoleval nädalal maksid ühisus Estonia Eksport
tapamajad Tallinnas põllupidajatele välja peekonsea
eest keskmiselt 63 krooni 2 senti.
Ostame
piiramata aryiiS peklslpu.'

ilsos Estonia Elsporttapaoiajalli
Suur Tartu mnt, nr. 79, pk. 33. Kõnetraadld: 309-53, 305-51.
Salakuulamise protsess Saksas.
Saksamaal llöLb laineid sõjamäe muusikameistri Adami ja ta naise protsess, keda süüdistatakse
salakuulamises Prantsusmaa kasuks. iSalateated saksa sõjamäe tegewusest toimetas Prantsusmaale

Viibe! praktilises iamiluses.

isiklikult proua Adäm, iünUilt elsaslane. Kahtlust tekitasid just need sagedased sõidud Pariisi ja
Berliini wahel ning abielupaari suurejoonelisem elu kui palk seda wõis lubada.

Pildil! Paul' Mam ja ta naine.

Sobib kirjawahetuso keeleks.
Ameerika' õpetlane. Call sattus kord õpetlase
Hamsteriga ühe teadüslise küsimuse üle waielusse.
Llumhki kaitses ägedalt, eriajakirjades oma waate

punkti.- Waielus wõttis qina terawama kuju,
kuui ühel päeival Call saatis wastasele postkaarti,

millese oli märgitud, neli piibli salmi: Salomoni
õpetussõnad, "4 - pt. 20 s., Jeremia 23 pt. 29 s.,
Hiiobi .33 pt. 32 s., Hiiobi 6 pt.-'24 s. s

Hamster lõi piibli lahti ja-leidis järgmised

„saooy" I

tekstid: „MÜ poeg, pane tähele mu õpetussõnu,
pööra-oma kõrw ym kõnede poole. Ara lase neid
ära kallaja oma silmade eest,, hoia neid omas
südames.^—"Eks minu "sõna et ole nõnda kui tuli,
ütleb >Jehoowa, ja kui'haamer, mis kalju. Pihuks
peksab?.— Aga on sul midagi-rääkimist, siis kosta

mulle: räägi mulle, sest ma tahaksin sind heal

25 tükki 20 senti I
IV Kuulsad 3taalia l-sordi paberossid M
kollase ia roalge kestaga. —— |
on oma headuse ja aroomi ning hinna poolest 13
esimese koha peal Eestis. W

R-S. ..Zirena^^

meelel õigeks "arwata. Õpetage mind, .siis tahan

ma wait olla, jä andke mulle mõista, mis-ma

olen. eksinud. Kuidas on õiglase sõnad kibedad
ja kuidas wõite teie-ikka peale-noomida? Argu
olgu teil kõwdrust, sest mu õigus on kindel."
Õpetlane wõttis ette samuti wastatcr ja otsis

teise . raamatute raamatust nõu. Tema

Kolmas kord sisaldaks sisehaiguste osa 7

on eelolewaks semestriks kokku seatud 4000 krooni

suuruses. Sellest summast loodetakse saada hari
dus- ja sotsiaalministeeriumist toetust 2400 krooui.
Oppekawas, mis seltsi juhatuse poolt koostati ja

haridus- ning sotsiaalministeeriumile kimiitami
je!§ esitati, leiduwad õppeainetena eesti keel, koda
nikuleadus, seltskonnategemus, laswatuse küsimu

sed, eesti kirjandus, .arwepidamme, laul ja selts
kondlised mängud, loomakostvatus ja piimandus,
aiandus, maaparandus, lawategewus,. majapida
mine . ajalugu, wälisharidus, • niktsaasjandus,
ühistegewns, tenvishoid, naiskäsitöõ, toitmise õpe

tus'ja meeskäsitöö. . ,

Õppetundide anu semestri kestel ou üldainete
alal 300, majapidamise alal 150. naisläsitöö alal
150 ja meeskäsitöö.alal 72. Peale-selle on ette

waewanud neid aastaid mööda ja meie oleme õn

jrrso6sti! f s6ad^'^ÄÜsljinMnis

nähtud-iseseisvaid tõid õpperingide, lawategewuije

Paigutus on maitsekas ja koguteose lehitsemine
on vtle nauding. Koguteose hind on 1 kr. 50 s.

jne. alal 162 tundi.

nr. 269, 16. nowembril 1930.

Lhr. 16.

saadab mulle" wastuke, nagu ste-seisab lamas pea

tülis, 32. salmis". - . *

Eesti kaer 3.50—9 kr. (9—9.50 kr.), Wene

mist:, ..Mis on raskem kui tina? Kuidas, wõib
ilimekäda' lui' tinaks?"

llk, E. Võrk. c) Laul loodusele, E. Ruber> d)
Ei roose, A. Kapp., e) Mälestus (naiskoor), J.
Aavik, f) Põlismetsa järv, M. Lüdig. g) Naab
ri külas, M. Lüdig.
Lõpuks tantsumuusikat grammofoniplaati

delt.

ESMASPÄEVAL, 17. NOVEMBRIL.
15.15 Päevauudised
15.30 Ajanäitaja õiendus.
16.15 Grammofonimuusika.

kaer 8.50—9 kr. (9—9.50 kr.) 100 kilo.

18.00 Teateid.

—27.50 kr.) 100 kilo. Sealiha 80—85 kr.
(80—90 kr.), loomaliha 45—55 kr. (40—
60 kr.). . .
Kallimaks läks ja maksis nüüd: Eks
portwõi 2-09—2,14, kr. (2.05—2.10 kr.) kilo,
kanamunad 43.20—45 kr. (39.60—41.40 fr.)

18.20 Päevauudised. f
18.30 Ins. F Olbrei raadio vestlus. !
19.00 Grammofonimuusika. -

Poola peenikene suhkur 27—27.25 kr. (27.25

Tln. Põhja Malevkondi

ja selle wnärtuö on üllataw. Sisu ning piltide

awas piibli ja juhus tahtis, et ta leidis seda, mis
otsis. Mees- istus sedamaid! lauda! ja kirjutas
maksuametile" kirja, mis lõppes järgmiste sõna
dega: „Mu käsi käib, nagu sel waesel sulasel piib
lis. Seepärast palun - otsida Matteuse raamatust
18 pt. 29 f. Loodan, et härra maksuinspektor

arwustaja kergekäeliselt tegi maha, kirjastas ar
wusiajale lühidalt:
„Austatud härra 8., lugesin teie arwustust.' Lo
hutun Siiraki raamatuga. Waadake '22 pt. >l7 s."
Juhatatud kohal Siiraki raamatus seisab järg

suguötest cluawaldustcst, maastikkudest,. ehitus
test. Samuti reprödukksioone "meie nimekamate
kunstnikkude töödest, Juba wiilimuselt- see teos
on kõigiti wastuwõetam ning ' tahtlcmata meel

Hästi õnnestunud ou ka koguteose kaas, mil
lel ou wärwillne reproduktsioon Tallinna raeko
japlatsi kujntawast Jegoronii maalist. Nagu juba
öeldud, koguteoses lciduwa pildimaterjali rohkus

puudus. Mures puutus talle piibel kätte. Ta

da, ja ei taha enne tagasi tulla, kui ma neid

ka: Talimuinasjutt valss. Blankenburg: Marss.

Sisu on koostatud 17 artiklist, mis käsitawad
kõiki alasid majanduse- ning ajalooga alustades
ning kunsti ja turismiga lõpetades.

teadis nüüd, et ta oli saanud txihteöega suurristi.
-' Ühe wäikese wõõrastemajapidaja käsi käis hal
wasti. Tal olid maksud tasuda; kuid raha selleks

sulle maha jätnud,"sest sa palusid."
Tuntud saksa teatrikirjanik, kelle teose, nimekas

tahan oma waenlasi taga ajada ja neid kätte saa

kauStaline, 82 leheküljeline teos harukordselt
heal Paberil ja trükitehniliselt täiuslik. TekStiS
on suurel hulgal häid ÜlcSwõttcib Eesti mitme

diw ja mõjuw propagandatöös.

said nemad üpris wäga rõõmsaks."- Diplomaat

peale panna, mis nende wiisid waärt on. Ma

£ää(temaa teed koccas.
Läinud näbtfik jooksul toimotati selle
kohase konnAjoni poolt Läänemaa esimese
TtthoöeplMumLmriw inglis
kast (360'tükki).
klassi teede- pigisest, ülewaatust. Ühtlasi
Esime st korda märgiti segatud ruk
keelne koguteos Gesti nle.
wõeti wastu 'mitmed tee-ehltüse tood.' Ko
li hind 13.50r—14 kr. 100 kilo. Segatud on
misjonist wõttis teedmninisteeriumi esita
Seal, kuS elatu inimene kergeste ei pääse ligi Eesti ja Poola rukis. (Eesti rukki hind 17.60
jana osa maanteede inspektor ins. Käppa.
ja kus niisugune inimene ehk isegi puudub, on kr.; Poola rukki hind 7.50 (r. 100 kilo). Muude
-Teedekapitali arwel' parandatud Md kahtlemata kirjandus kõige paremaks informat kaupade hind jäi endiseks.
leiti - möödunud suurtele .sadudele - waata siooni, propaganda ja tutwustamise wahenbiks.
Ja seda igal alal, niihästi äriilmas kui tn riik
saatekawa.
mata o!ewat heas korras.
liku propaganda teostamisel. Eeldades muidugi,
Wigala mõisa kohade katseks ehitatud et selleks otstarbeks walmistatud kirjandus la
100 meetri, P isune betoöntee osa awati lii o»na ktvaliteedilt wastab eeSmärgile.
kumiseks.
PÜHAPÄEVAL, 1 .6NOVEMBRIL.
Ei wõi öelda, et Eesti oma propagandakir
Wastu wõeti uue raudtee ääre, Wistala, jaudusc suhtes oleks jõudnud wäga kaugele. On
TALLINN (296 ni. 10 kv.) 9.25 jumalatee
PaorukNa ja Märjamaa jaamade juure wii ju mõningaid kaunis häid wäljaandeid, kuid nistus Jaani kirikust. Jutlustab õp. Sternfeldt.
siiski on sel alal weel palju Puudusi. Nii näi
12.15 Põllumajanduslik kõne. Agronpm A.
wate teede muldlkehad.
teks puudub meil nii hädawajalik juht; mis oleks Vask. Meie piimakarja toodangud, uusimate
määratud eriti turistide jaoks ja nende huwisid karjakontrolli andmete valgustusel.
Kehra rahwammom algav
silmas pidades seatud kokku. Kui palju aitaks
12.45 Põllumajanduslikke teateid.
tegeWust.
sellelaadiline hea propagandatöös kaasa wälis
13.00 Lõunane kontsert. Joli. md. A. Krull.
Harjumaa rahwaülikooli 1930./31. a. kalme turistide ligitõmbamisel meie kodumaale.
Fucik: Fantastiline marss. Offenbach: Kihlu
kursus algab rahwaülikooli seltsi juhatuse otsuse
Sellepärast on eriti terwitatäw neil päewil sed laterna juures. Avani. Qounod: Romeo ja
kohaselt Kehra, .mõisa ja kohaliku algkooli ruumi
des 24. nowembril s. a. ja-kestab 0. aprillini 1931. ilmunud ingliskeelne koguteos «Estonia", mis Julia, fant. Solist: E. Tegane. (brt). Siede: Pa
a. . Tegeliku õppetöö kestwus on seega 95'päewa. malmis Brüsselis trükituna' hra M. Ehelbergi dlschoh. Karakterpala. Czibulka: Armuunelm
'Kursuse.tegelikuks juhatajaks on ka eelolemal tal toimetusel ja wälisministeeriumi insormatsivoni peale palli, int. Paderwski: Fantastiline kra
mel hra Johan ümarik, kes möödunud semestril osakonna kaaötcgcmuscl. See on suur, albumi kovienn. Rhode: Kesköüviirastus, int. Czibul
Kehra rahwaülikooli juhatas.
RahwaüMooli kursuse tulude-kulude eelarwe

.Saadik awas piibli ja ta silmad hakkasid sä»
raina, sest-ta luges: „Aga kui nemad tähte nägid,

Maksuamet oli alul sellest ebaametltkust kirja

Kaubahindade liikumine
140.000 krooni..
füurmttügil.
Toetuse saamiseks pööratakse haridus
Nädala
jooksul
on kaubahindadeS börse ko
sotsiaalministeeriumi poole.
'tnUee andmetel järgmisi muudatusi ette tulnud
Maja tuleb kolmekordne. Alumisele (endised hinnad klambrites):
korrale paigutatakse rinnalaste osa 2 palati
Odawamaks läks- ja maksis nüüd:
ja 16 woodiga.
I. Puhk ja pojad rukkijahu 14.60—15.50
(15.20—16 kr.), nisujahu 30.30—48.70 kr.
Teisele korrale tulel kirurgia osa 7 pa (33—49.50
kr.), Notermanni tehaste nisujahu
lati ja 30 woodiga.
30.60—49 kr. (32.60—51.20 kr.) 100 kilo.
-palati ja 30 woodiga.

saadik asus reisil. Leidlik saatkonna sekretär te
legrafeeris lihtsalt oma ülemale järgmist:
„Matteuse 2: pt. 10 s."

wahetuswormist üllatatud. Wiimaks lasi keegi
tuua piibli. Juhatatud koht kõlas seal järgmiselt:
„Siis heitis sulane tema.jalgade ette maha,
kate, Teie olete ühed tühjad arstid! Seepä palus teda ja ütles: Kannata minuga ".ja.!" mina
rast ka mmu silm ei pea mitte järele andma ja tahan sulle kõik maksta! Siis ütles tema' isand
mina ei taha armu anda. Ma tahan nende pea, tema wastu: Sina tige sulane, kõik wõla olen ma

wad mu jalgade alla langema. Sa oled meid

. MHuMuWMusMKd
f - -Tallinna linnawalitsusel oli kawatsusel
teostada linna keslhaigemaja juures, suure
maid juurechitusi, kuhu wõiks paigutada
lastehaigla, röntgeni instituudi, günekaloo
gia osakonna jne. Kawa järele oleks ehi
tuskulud tõusnud 350.000 krooni paele.
Nüüd asus aga linnawalitsus seisukohale,
et nii suures ulatuses pole wöimalik ehitust
teostada. Otsustati esialgu asuda lastehai
gemaja ehitamisÄe. See läheks maksma

kawätses annetada. - Oli oodata teisejärgu au
märki,-kuid saadik unistas esimesest. - Juhus tahtis,
et kui teade ordeni annetamisest wümaks saabus,

sõjakas wastus sai järgmine: - . '
tziobi 13 pt. 4 s., Esekieli 9 pt. 10 s., Taa«
weti laul 13 pt. 38 s. ja 90 Pt. 15 s.
„Aga teie olete, kes üht walet teise külge pai

saan ära kaotanud. Ma tahan neid maha peksta,
et nemad ei pea wõima üles tõusta, nemad pea

TaMnn ,

unistas - ordenist,- mida Stokhotmi walitsus talle

14.00 Lugemistund. (Esineb Ants Lauter).
14.30 Noorte tund (korraldab Noorkotkaste

18.05 Grammofonimuusika.

19.20 Inglise keele tund lektor dr. Peters,
Ülekanne Tartust.
20.00 Ilmateade.

20.05 Kirikumuusikat Jaani kirikust. 1) J. S.

Bach: Praeludium D dur.— orel L. Saar. 2)
J. S. Bach: Aria kantaatisf «Rahva õnnistegi
ja" sopran: H. Betlem. 3) Mendelssöhn:
I jagu Sonaatist A dur —orel* H. Ob erg.''4)
Fried. Bach: Grave. Viiul: R. Palm. 5)v'Tartini-

Kreisler: Fuga. Viiul: .R. Palm 6) Sakaria:
«Pühapäev" _ sopran: H. Betlem. 7) Toüias:
Fuga d moll orel:',J. Hiiob. Kõnelused ette

kantavate teoste susu ja autorite üle: prof;*A.

Topman. " •

21.00 Esperantokeelne riädalakroonika.
21.10 Grammofonimuusika."

LSsseS roonsotudi
«Eesti Lauljate - Liibu Muusikaleht." - ,'ur.
11. 1930. Sisus:- Uusi teid koolimuusika
õpetuses. R. -Päts. Jooni. Tallinna koolinoor
soo muusika ühingu algaastailt. A. Kasemets
Muusikaline ulelvaade j.m.

Akadeemiline Põllumajanduslik Selts 1920—1930.

Akadeem. Põllumajandusliku Seltsi kirjastull
Tartus 1930. a. 40 lehekülge suures kaustas.
<2ifus: Akadeemilise Põlluni. Seltsi püüded ja

ilme. Pros. P. Kõpp j. m. Tekstis rohke
hulk pilte. . . '
15.00. Piiblitund.
«Eesti Naudtee". Teedeasjanduse ajakiri,
17.00 Teateid.
ur. 4 1930. Sisus: Uus raudteejaam
17.05 ..Kella 5 tee" muusika Grammofoni Königsbergis. N. Pitser. Põhja-ja filtrat<
plaatidelt. ' •" v '
siooni wee mõju betoonile. Ins. A. Pihlak,
Zugspitze raudtee. E. Timma. TekStis"bulk
18.00 Töötund lastele (peab onu X).
18.30 Vana tantsumuusika (Salong, Oja, pilte.
Kärt).

«Kaitse Kodu". 15. nowember 1930. nr. 40.

19.00 Päevauudised.

Sisus: Sõna abiks relwale. Poola AvõstluS

20.00 Ilmateade Tartust.

Majaomanik. Nowember 1930. a. Sisus:
Kas liigub? Segaduste ajajärgul j. m.

19.10 Ringhäälingu orkestri ettekandeid
Juh. md. A. Krull. Möödunud nädala kauni
maid palu. Solist: A. Karjus (cello).
20.05 E.,M. O Uute helitööde kontserdi üle

kanne ..Estonia" kontsertsaalist. Juh. prof. J,
Aavik, a) Hõiskame kooris, T. Vettik. b) Lau-

wabaduse eest.. Külaskäik Leedu muuseumi }. nt.
Hulk pilte.

Wäljaandja kirjastus-ühisus „Kaja"
Wastutaw toimetaja: K. Waldson.

/l \ Uued, täiesti kinnised suurenSHB9H " l y datud 4-ratta pidurid ja veening tolmukindlad.
CHEVROLET Uued kõvendatud tagateljed
MBBHMBMBBEH QHHH9 vTJ kõvendatud diferentsiaal.
Uus sidur. Konstrueeritud veo
autode jaoks eriti. Ei vaja
YJ JJ Jmäärimist ega reguleerimist.
M • ('-4 j Neli käiku ettepoole kõikidel
SOlflll* ifl W veoauto mudelitel.

Uuelt avatud Leipzigi karusnahakauplus
„SOLIID"
Mundl tän. 4.
Saadaval valmistehtud karusnahk-rnantleid,
suures valikus igasugu karusnahku, biisamkotikut
5 kr. alates. Prantsuse ja kodumaa siidi, kodumaa
ja Inglise parimate vabrikute riiet ja igasugu plüüsi.
Võtan vastu tellimisi naisterahva palitute, kostütlmide

ja igasugu karusnahast tööde peale. Hinnad
võistlemata odavad!

Rätsepatele ja edasimüüjatele hinnaalandus.

ka kõige halvemategi teede
M® Uus aiusraam oni kõvendatud

Tallinna linna Valgustuse-Veemureisemis©
osakond vajab 2. jaanuariks 1931. a.
r> Tallinna ja Tartu gaasivabrikutele
2.100 ingl. tonni inglise

saasisütt
Wearmouth või Thornley.
Kinnised pitseeritud pakkumised hindadega Eesti
kroonides Inglise tonn iga pakutava sordi kohta
eraldi, franko vagun Tallinna sadam tollitult, sisse
anda Valgustuse-Veemuretsemise osakonna nimele,
Rannavärava puiestee nr. 27, märgusõna all „Gaasi
süsi" kuni 2. dets. 1930. a. kella 9-ni hommikul.
Pakkumisele peab uurde lisatud olema lepingu
korraliku täitmise tagatiseks pangagarantii 10% suuru
ses tellimise kogusummast, maksvusega kuni 15. jaanu
arini 1931. a.
Tingimused:
1. Müüja laadib söed sadamas vagunisse ja tolhb ara ;
2. Süte kaal tehakse kindlaks raudtee dokumentidega;
3. Margi- ja tempelmaksu kulud kannab müüja;
4. Süte kohaletoimetamisel lisab müüja arvele ligi süte
päriolu üle kaevanduse certifikaadi.
5. Maksetingimused:
xJz tellimise summast maksab ostja müüjale peale
süte vastuvõtmist komisjoni poolt ja telimise
summast kaks kuud peale süte vastuvõtmist.

Pikantsemad
Motl® /) I Võimsamad
fä\ 1 / ffiestvamad
ttasiMEä&umad

Metsamaterjalide oKsionltL
Suusõnalisel enampakkumisel müüakse;

Peaesimdtaf «a<9-E«s£ls -——

'42 MW metsatööstuses, Tallinnas,'

Halkpargt 4:... . ......

a) Püssi, metskonnas walmistatawad ja
jõgeoe äärde wäljawectawad umbes iI.OGÕ""tI.
2770 'tm.:. okaspuu palke,. ühes üksuses,
8 kr.. thm.
' -v) Kilvinõmme metskonnas 'walmistatawad ja celolewal
ralwel parwetuskohtadele wäljawectawad umbes 4000

J. Puhk & Pojad

tk. 850 tm. okaspuu palke, ühes üksuses, alghin
naga 0 kr. thm.
d) Jõhwi metskonnas eelolewal taimel walmistatawad
umbes" 2500'tk. 550 thm. okaspuu palke, ühes
üksuses, alghinnaga 7,50 kr. thm.
26. uowembril k. o. kell 12 Surju metsaülema kantseleis,
Pärnus, Supeluse t. 6:

I Peakontor; TALLINNAS, Rannavärava 21.
I Tagavara osade ja kummide müük: Pikk t. 39.
I KONTORID: Tarlus, Pärnus, Narvas, Viljandis, Valgas, Petseris, Rakveres, Tapal, Nõmmel,
I Võhmas, Abjas. Esindaja Võrus: JAAN EBBER.

4* Wõhmas ÄÄÄä 44
V härra PAHL.. , ~

KESTVA KÜTTEGA- šljk&tii
* MALM- * lii MMM

* PLEKK

gj Koorkülas,
Ifagiantaag

6020 tm. okaspuu palke, 25 üksuses, alghindadega
8—9,5 kr. thm.
28. nowembril k. a. kell 12 Tartu metsaülema kantseleis,

„TEATAJA"
tellimisiJawastu ja
I„KAJA"
müüb üksiknumbr.
kaupmees PEETER
MAASIK.

Tartus, Riia 50:

a) Puurmani metskonnas walmistatawad ja celolewal tal
wel jõe äärde wäljawectawad umbes 2400 tk.
710 thm. okaspuu palke, ühes üksuses, alghinnaga
10 "kr. tihumeetrist.

b) Aakre metskonnast umbes 3750 tk. 850 thm. okas
puu palke, 3 üksuses, alghinnaga 9 kr. thm.

29. nowembril k. a. kell 12 Aimla metsaülema kantseleis,
Mmla asunduses, Olustwere kaudu:

a) samast metskonnast umbes 850 tk. 205 thm. okas
puu palke, 2 üksuses, alghindadega 7—B kr. thm.

29. nowembril I. a. kell 12 Orajõe metsaülema kantseleis.

Kablis (Pärnu m.):

V H jj j* jj| jj| jj j

m töötab

JA IGASUGU MAJAPIDAMIS, TARBEID.

tk. 5840 tm. okaspuu palke, 5 üksuses, alghinda
dega 10—11,20 kr. thm.
b) Woltweti metskonnast umbes 4250 tk. 1350 tm.
okaspuu palke, 4 üksuses, alghindadega 3,5—9,5 kr. thm.

I Soikttlas
PAREMAS VALIKUS

celolewal talwcl Pärnu jõe ja selle harude äärde

parwetuskohtadele wäljawectawad kokku umbes 19.200

27. nowembril k. a. kell 12 ~'Säde" seltsis. Walgas:
a) Karula ning Walga metskondadest umbes 22.350 tk.

• SAEPURU- IDA UW W WF
? PETRGGLEUMI- - 11 lil
• TRiiK- v

a) Lisu, Kabala, Loodi, Surju, ja Kilingi metskoudadest

|| ~Hafa" ja
i „Teataja"
W tellimisi loaslu
H K. Ruuben.

a) samas metskonnas raudtee ääres asuwad umbes 283

tk. 45 thm. saarcpalkc, ühes üksuses, alghinnaga
8,50 kr. thm.

Pakkumisest osawotjail tuleb 10% pakuiawa üksuse kogu- hinnast oksjoni komisjonile kindlustuseks sissemaksta. Lähe
maid teateid müüdawate metsamaterjalide kohta saab Niigi
metsatööstuselt ja wastawailt metsaülemailt.

' Niigi metsatööstus.
Tiliü iil liii aM
70 talu müüa.
Teated suusõnal ja kirjalikult ostu-miiügi
talitisest" Pikk län. 40. Tallinn. Kirjaw. 10 send.
postmark.

M. w. fcfknetdew
TALLINN, ESTONIA PUIESTEEL 23. , TEL. (2)19-28.
ESTONIA TEATRI VASTAS

Paljasma kaupluses võiab
„Kaja",
„Teataja" !a
„i allinna Posti"
tel! mis: vastu A.NEUHOF

Karksi .Polli la POöšle «ainuta
wõtab „KAJA° ja „TEATAJA" tellimisi ning
kuulutusi wastu Nuias J. Kiusa laas.
--Kaja" nr. 269. 16. nomcm&rH 1930.

G A.-S. Masinaehitusewabrik 1

0 „Franz Krull" |

Dnsutalud 1865. aastal* Tallinnas. Sl
Telegr. aadress: Krüll Tallinn. Kodune keskjaam: 19-73, 4-20. Hl

Külmutus ja jääwalmistus- Tärklis wabriku-seaded Remondid M
seaded Raua-konstruktsloonid Keskkütte katlad 11
Piimatalitusmasinad Reserwuarid Radiaatorid li

B»

Wiinawabrikute-seaded Teedeehitusmasinad, nagu: Igasugused malmkaubad MW
Aurukatlad
kuni kõige Elewaa%orid
Emulsaatorid „PATENT" |g
DPuutööstusmasinacl
Mootor-teerullid
Allweiler-pumbad
suuremate mõõtudeni Kruusa sortijad ja aparaat katlakiwi-kihi iB
Eri-küttekolded mitmesug Kiwipurustajad kõrwäldamiseks
kütte materjalidele Walatised K
II Eelarwed tasuta. Mõõdukad hinnad. II
II Iga töö eest täielik wastutüs. Nõudke hinnakirju ja prospekte. jgl

f
Ilmagi

~ TARTU EE.STf

MAJANDUSE ÜHISUS
TA DTIIC '
IHKIU) ..

MM MMUMR || Mtz ' V 4" tlšmf

Holmi t. 12-18 ja Wõru t.

Csa&ond gtüpimas. D

3Sf«a Sattu ÜmbrusMotbvmb põll wmc fked / M JJj Kv |

|

„Stnjn" nr. 269. 16. nowembril 1939,

Kõiksugu

Eesti Seemnevilja miisus.

Estonia teater.

Kolosse

Pübapäewal, iG.nowembril

ostke

v kell Va 3p. 1.
Wlimast (7.1 korda rahwa
etenduseks

„Kiri"

fl. GoüoMil
juurest, Wiru tfin. 7.

Somerset Maughami kriminaal
. draama 3 waatuses.
Pääse lähed 10 s. kuni 1 kr.

- Õhtul kell xh 8 •

Maja
Pärnus müüa. Lähemalt koha
peal. Suur Kuke tän. 7. krt. 4,

wõl Tartus, Maarjamõisa tänav
Eeiwiimast (18.) korda rahwa 19 - 2...
etenduseks

.lubi ja naised"

Keilas,

E. Engel -Bergeii operett 3 w*
Pääsetähed Kr. 1.50—20 s.

Esmaspicwal, 17. no.vembril

raudteejaama lähe
dal wõetakse

kelt >/s s õhtut

Alandatud hindadega
18. korda

„Tann!iäiiser"
Rich. Wagnerl ooper 3 waat.

Jaia" H Jalaia"
tellimisi ja kuulutusi wastu
ning müüakse üksiknumb
reid J. ICULP'i kaupluses.

Teistpäewal,-18. nowembril

Liiatnaal.

kell J/s 8 õhtul

harilikkude hindadega

MMMHMNMNHMMMaUMMnMMI
WW —IM—II M IM 'uninif IBTIMUHLIUII WIIIMMGAIAAAIHIMTMIUIIIIIITIUIWWHIL ——— lA
S EESTI SPEDITSIOONI AKTSIA-SELTS
gg endine
: Kniep «& Werner
m Tallinnas, Lai 9. Telegr. aadress: KNIWER.
®' i Kõroetroial: - I
MM Kontor (2)11-05, (20)9-01. Tollimaja (2)20-43. Ladu I (Kopli tiin. 5) (2)24-65. 1
gpp Lada II (Rannawärawa puiestee 17) (2)1:5 20. 8
S Speditsloon, tollitalitus, Inkasso, kaupade hoid. I
OB Suured laoruumid ja platsid (7000 ruutsü'da) haruteega riigi laiaroo- §
OH palise raudteega ühenduses. |
51 I
ifiSBBBOMMMMMMi
1 I)>I«

nuie

6. korda

Vigala-Pahasmaal võetakse
„KA|A" ja „TEATAJA"
jjLakme"
tell misi ja kuulutusi vaslu
L. Delibes'i ooper 3 waat. > A. Neuhoffi kaupluses.

kõmnhnulnlns,
wci iil RSsSssss, ei NLSMHSNMG:

flatotchnlitc
Kirjud volimusliinid 160 snt. meeter 85 snt. küün.
Ta'Unn, Narwa mnt. 16.
Kursused registreeritud vas
taval es ametiasutus es.

/ ü Eksamid garanteeritud ilma

mingisuguse juuremaksuta.

Aufokursused.
Täielik teoreetiline |a praktiline autojuhtide
etteva mistus I ja II liigi loa saamiseks.
Eri kiirkursused maalt õpilastele, Teoreetilise osa näitlikuks
tegemine, erimudelite ja paroskoobi abil. Eeskujulik ja laial

dane sõiduõpetus ja praktika. Diplomeeritud õppejõud.
Ins. Iwandi õpperaamatud tasuta.

1 Ühevärvilised
Kirjud volimusliinid
179 „ „ 150
95 „„„„ 80 „ „
volimusliinid
Ühevärvilised volimusliinid, tiiiedaui 160 „ .. 85 „ „
Villane kleidiriie 187 „ „ 100
Villane kleidiriie 205 110 „
Villane kleidiriie, 2 küün. lai 320 „ „ 170 „ „
Kõrgeväärtuslik kleidiriie, 2 küün. isi 375 „ „ 200 „ „
Kirju pesusamet 320 „ ~ 170 „ „
Inglise samet, ühevärviline 187 „ 100 „ „
Suurem partii mitmesuguseid ruudulisi ja joonikuid
kleidi- ja pluusiriideid kuni 50% hinnaalandusega

Motoristide kursused.
Automehaanikute kursused.
Uute õpilaste wastuwõtmlue kõikidele kursustele igal ojal.
meie õppekawade ja tiugimistega, missugused saadawal
kursuste btttiroos isiklikult ehk postiteel tasuta.
Hommikused ja õhtused grupid. Enne otsustamist tutwunego

Kodumaa vabrikute üiikonnariie 540 „ „ 285 „ ,»
Kodumaa
vabrikute üiikonnariie
663 „225
350snt.
„ „ küün.
I Kodumaa vabrikute
üiikonnariie
425 snt. meeter
Kodumaa vabr. villane paiiturüe, paks 510 „ „ 270 „ „
Tshehho-Slovakkia täisv. ülikonnariided 840 „ „ 450 „ ~
, Tslielilio-Slovakkia täisv. ülikonnariided 1000 „ „ 535 „ „
...

Koorejaama suuren- VM-H-HC» a
damlse pärast JUX UL Ud. G
BAUKSI hj piist aurukatel, lamav auru
masin ühes torustikuga transmisjoni võll Ja rihma
rattad, vask eelsojendaja. VestfaÜa koorelahutaja
1000 ltr. Alfa käsikoorelahutaja 400 Hr.

Kodu- ja Inglise vabrikutest ülikonna
ja palituriiet võistlemata odava hinnaga.
Riidekauba ladu
Ss€hernoD, Xufcsep & M®

SSälsamas OStetaltSe aurl.masl..
4 hj. regenerativ apparat 1500 lii.
Aadress: Keeni pümaüliisus Valgamaal,
Keeni postiagentuur.
„Kaja" nr. 269. 16. nowembril 1930,

I Tartus, Kaubahoov nr. 6-7, telefon 156.

1 Kodukoetud kangaste ..ÄStäSS*.,. 3
!; n J,srttrnLl(n.llS.O JTul TARTUS: Riia t. 2,. Raekoja t. 10-a. <[H
>!' UUrDSItIIScIL oamrtamlsel, pressimisel |a kää- !ÖRVS,: *' s^gi, iu"re°' <'M
».> , ,—" T 1 . » 7 . , .. .. ..i_» PAIDES: L. Rüüstase juures. <HM
HS «on ud flieie odrolmisel (ieroelt PARNUR: J. I). Levini juures, Riia ja Jüueselja tiin. W
B Kleitide, mantlite ia ülikondade keemilisel puhastamisel täidab HAAPSALU.?: J. A. LA»Y JUURES. >
H:: Teie soooe ia nõudeid hõige paremini TÜRIL: J. Estenthsu juures. jl
l:> Riidepärpimlse oabrik ja keemiline pesemlshoda' R»6wm juures. W
R<* MM M A AAr a« t PALUOJAS: H. Risti juures. <*llB
m(> tj MÕISAKÜLAS: Ed. Saava juures. SgS
!* r%« VllJUllUlldß ' TARVASTU-MUSTLAS: J. L ppi juures. ?||
R<; _ . . . »**_ . . erk KOHILAS: H. Kaski juures. SR
Rj> Rsutatud 1883. Kõnetraat 59. JÄRVA-JAANIS :K. ühis. „osa". <R
H!; Sest firma on neil aladel spefsiaattööstus. >R
H.i u, . _ = i .i RAPLAS: J. Kolaitsi juures <'<»»
p£<| Hinnad mõõdukad. Töö kiire. VÕHMAS: Aug. Tammiku juures. <*W

Tartus, Maawalitsuse majas. Telef. 165. 1
j TTTTf I
Aä Ms,
WÖlab raha hoiule M
Ja maksab ajakohast protsenti.
KANNAWAD

... Annab laenusid
I UIÜIUSiUi Uiü/J,, i
' ja toimetab panga» '
\. j«nÄ<!7r at's tou n e. *. U' ,• ?.?r
v Panga juures E. O. Kinnitusseltsi I
~OMA" agentuur. B

' 2? f.CsfoarMii&as,
V üfifioo-; pitsi- |a su&avabmfc w
STniitnnaSi "Volta tänav 3 f l
1>

Vabrik valmistab kõrges headuses: ;
sukki, sokke, lastesukki, trikood, pitse,
paelu, laudlinu, spordiliit kondi, siidi,
t poolsiidi ja villaseid kleidi-, pesu- ja
f ,% voodririideid.
Serge, crepeline, rips, takt, crepesatin,
crepe de chlne, dekoratsiooniriie, mööbli
.. riie, veloutin, milanaise jne. jne.
Kaubad uarustatud gahriKa mflrsiga ]a sandaual ttle maa j
t£~
eaa^BHnanßanßs
PAllopidaiote VBitfiSß»omKc
Tallinn, Estonia puiestee 15 (turu wastas). telefon (20) 2-82, (2) 17-56.

AKTIWA. Arwete seis 31. okt. 1930. a. PASSIWA

Harju maavalitsuse eliitus»teedeosakond annab välja
kinnisel kirjalikul
v H li em pai iffi£iiiffii ä® 9
1. detsembril s. a. kell 11
graniitkivide mureisemise.
1) Haapsalu (Paldiski) maanteele 3,8 5,7 klm-le 200'kb. mtr.
2) .. 27 28 .. 200 kb. mtr.
3) Haljava-Jiigala Jfigala-Haljava vabel 200 kb. mtr.
4) Raasiku-Kose „ Raasiku rdtj. lühidal 50 kb. mtr.
5) Rapla-Viljandi ~ Rapla raudtj. ja aleviku vahel 200 kb. mtr.
6) „ „ Raudteejaama ja Valtu vahel 400 kb. mtr.
7) Kohila-Hageri „ ,37 —3B klm. 20Ü kb. mtr.
8) Hagudi-Juuru „ Maidla silla juure 100 kb. mtr.
Kinnised, tempelmaksustatud pakkumised tulevad sisse anda
ülalnimetatud tähtajaks Ehitus-teedeosakonnale S. Roosikrantsi nr. 12,
Tallinn, maantee ja kltn. nimetusega, kuhu soovitakse muretseda kive.
Pakkumine ei või olla vähema arvu kividele kui 50 kv. mtr.
Pakkumise ja sõlmitava lepingu täitmise kindlustuseks tuleb sisse
maksta osakonnale enne pakkumiste äraandmist vähemalt 10% paku-

Kässa j» jookswad arwed Osa ja tagawarakapital *
j ? teistes pankades 54 808.54 57.092.53
föVSärtpaberid 7.990. Liikmete lisawasLienud ja wekslid 541.330.76 ' tutused 500.300. 557 392.53
korrespondendid: Hoiusummad 317.329.60
misi kivide
saab Ehitus-teedeosakonnast
alates
17. nov. s. a.ja tehnilisi tingi
Itavate
hinnast. Pakkumislehti,
töödekirjeldusi
: I „LOROM 4.025.10 Korrespondendid:
Ehitus-teedeosakond.
H< ..NOSTRO" 1.504.93 5.539.03 ~LORO" 30 000.—
fenaswara . 4.557.54 „NOSTRO" 2.550.13 32.559.13
Garantiide deebitoriid 3.870. Erikrediidid teistes pankades 105.993.50
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Makstud o/00/0, komisjon ja Konto-korrent arwed ja re
kalendris i93t. a.
{ ärikulud 28 610.70 ; diskont • , 63.838.08
uSlilt MlUst- U. oailoläll.
tlnltjonl iS. enitat
Liikmete kohustused 500.300— Garantiid 3.870.—
Majakalt nder 20. aatltt.
Muud aktiwad 202.22 Saadud o/0 o/0 ja komisjon 57.227.67
Cljc lShir. M. aatiak.
jlDoidis w
' .. o/o o/o ja koni. 1931. a. eest 3.420.77
Mai» iauplela tuaneb s«ll«st flm, Ui
oenß® ftjttnd püüab müüa mfiaba mžujftfh
; Muud passiwad 5.577.51
I Palamuse kihelkonnas
j . Kr. 1.147.208.79- Kr. 1.147.208.79
Jõgisoo
% töötab
PaiiK wõtaD raha hoiule, makstes kuni 9% aastas, annab laenusid, ostab ja müüb rii
I „HMR" ia „TERTR3R"
gikassa pantkirju ja toimetab kõiki panga-operatsiöone.
%
tellimisi
roaslu härra E. PRR T S.
Pangal on 1250 liiget põllupidajat-kinniswnra omanikku, kelle wastastl postiagentuuris, Läänemaal, wõ
tab „Kaja" ja „Teatajaa 0000gocuacuQtooqxpgocoootoeteeseoooooot
kusel wastutusel pank töötab. JUHATUS,
tellimisi wastu härra Leilal* TTTTTTTTTTTTTTfTTTfyTTVTTTTTVTTTTTTTTTTI
„Knja" nr. 269. 16.» nowembril 1936.

yt.

FFT":<-."i -' ."-' 7.. '/-/ H Sea meeles,**

A.-S. Ühendatud Manufaktuur Kauplused

PlHhlian.l2. lel, 433.-19.
testi

BMEIE c

1 Soovitame suures > valikus välismaa ja
' kodumaa kaupu:

UUDISPLAADID:
. ...

- A SmžA Kõiksugu siidi- ja mantliriideid,
siidi ja puuvilla voodririideid,
v*^ kleidi- ja mantliriideid,

Ba h zj (Foxtrott) Põlluaas. Arm toob meil'
Hj m 2 roose. (Walsa.) A. Säilik. Pardori,
Ms S >-i Paloma. (Tango.) —A. Säilik. Poeme,
raj j? (Boaton,) —A. Säilik. Toko-polka.
ci
Harmoonikaorkestri
saatel.
A Säl
IMmj
SWS
Preeriate
roos.
—A. senora.
Säilik.
Saladus.
•»-.
lik. Tantsi
tangot,
A. Säilik.
Bn § £ lialgi. (Tango.) Põlluaas. Kaks sõna
Hai ™ ,K . tahansulle.(Fox.) A.Säilik, kamona.
; "« *g; (Boston.) A. Säilik.
m ü I JAKSUTA ESIMESEL NÕUDMISEL

• linoleum linikuid.

BTH « ALATI .ILMA MINGI OSTUSUNNIT^

Ml' y ' Igasuguseid vaipu ia vaipu meetri viisi
WZ> ' " põrauda katteks.
Kunstnahka mööblitele ja autodele.

11 ©iTOSTfOLENÄ
.^T HARJU 37 . NÄRVA, JOALA 18

v. \ . . .

Võistlemata odavad ftinnad,
Peesiitööstus

jojjj,,, rr-rrznmsm^'

T Jo Klaaslfirl

Ärge murdke asjata pead,sest paremalt ja odavamalt ei osta Teie kuskilt kaupa,kui
R-5. Drommeter & Ko. Lai t I'ia 5V

" 3. £mdewamd
Uueturu t. 11, tel. 501, Tartu

Kõik elektritarbed,, traatvõrgud tellimise peale, igaM NJ? (sm, suguste elektritööde tegemine, elektri keedu- ja
- • färjr soendus apar. paraad. Praegu kobale jõudnud
. - suur saadetis ilusaid ja moodsaid armatuure.

Painutatud
(kõverad) Suures valikus
mööblikiaasid kõiksuguseid
saadaval. Oma töö. POOQIBId j 3 l(l33SB

11 HMBKMSHB

1 Karjakaswatajad! |
; Teisipäeval, 18. novembril avatakse

Scowiian jõulupühadeks licrd
.suhkrusürupit, piparkoogi
scgu, kuuse kompwekke. küün

eriline väikesel viisil müW kohi

laid ja präänikuid. Wärsket

shokolaadi paremaist wabrikuist

0 Tarwitage witamiinirikast 0 .
g jõutoitu jfji

,Kawc\ .Linde'. .Brand

A.-s. „VILL"
23 Viru tänav 23 Telef. 207-38.
" 0 ' ': , ;/ •; ' ' - •
•Suurim valik moodsamaid kleite ilusas väljatöötuses,
pesu, sukki/ milähe e si ja seh arm öösi.'

mann",-,Progress* ja „Riola"
tahwktes, karpides ja lahtiselt.

0 (Lubatud Terwishofu ja Hoolekande 0
fi] Walitsuse poolt ur. 15.127). 0
0 See'\vitamiine sisaldaw loomapulber an- 0
pj nab hobustele ,sarwlooinadele, laiu- ®
0 ma st ei e ja sigadele rammu, parandab 0
0 söögiisu, seedimist ning kiirendab ainete ' 0 '
neid- ja teisi koloniaalkaupu
0 ' wahetust. g I jne. Suur wa.ik Hinnad oaa
kõiksugubjskwiiie.stihkriimoose,
apelsine, banaane, rosinaid, kom
potti, ploome, õunu, aprikoose,
suhkrut, kolnvi, kakaod ja teed;
kõiksugu1 ekstrakte, kerge prots.
wcinek - paberosse, hülsc, küünJ laid, . Li u. sprotte, juustu, saia,
vvtirtsc, p.dimcks kcewaid., her

j wad. Headuse eest wastutus.

Igasugu tellimiste vastuvõtt. Vabrikuhinimtl väljaspool
võistlust.
A/S ..ÜIIISISLU" TRÜKK. TALRINN

1 Matjamaa'd jfj;

Kõiksugu suhkrukompwekkc ä
70 ja 88 snt. kig. ja kallimaid,

13da TaHu,
I Rüütli tni. nr. 1.

1 A.-S. ~?M. Juh. Liii", Tartu;. I
151 s
"Nnja" nr. 269. IG. nowcmbril 1030,

