TprmSkssA, Tüllstinas/ Suur turg' 10, kõne
traat 3-12, nwatud ?. 9 h. k. 10 õht.
öösine walwekord, trükikojas,
kõnetraat 1-80.

Talitus, Suur Nirg 13, kõnetraat 5-81,

awatud kella J/s 9 hom. kuni t6p. I.

Abitalitused:
Tartils, Suur turg nr. 8, 3. korral, Wiljandls,

Tartu uuk., Mooseri m., Pärnus, Rüütli uul. 41.

Peatoimetaja tönetund kella 10—11 hom.
kõnetraat 2-85.

Ärijuhataja kõnetunnid kella V2IO—1/all hom.
ja 3—4 p. L, kõnetraat s—Bl,

Sladvefs kirjawahetusekö: Tal
linu, postkast 28.
Tarwitam. jäänud kirjatööd häwttatakse ära, kui kagast
saatmiseks poflmarktstd juurdelisatud et ole. Igale rasi

Älmub igapäew.

kirjale tuleb saatja nimi ja aadress alla kirjutada,

niisamuti tasunõudmine, kui käsikiri mitte alalise kirja
saatia poolk et tule.
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gttT3
Tellimise hind.
Ise ära tollest
Postiga:
i kuu peale 75 mrk. 1 kuu peale 68 mrk,
3 0 m 204. m
3 „ „ 225 #
S , , 403 m
6 . „ 450 #
Wäkjamaale 1 kuu peale 200 marka,
2O marka.

Tellimisi wvtaroad wastu abltalltufed,

oma telliniiste wastuwõtjad ja tõik wabariigi
postkontorid. Soomes, Saksamaal, Prantsus»

maal ja nntmes muus wälisrügis wõtab iga
kohalik postkontor tellimist wastu.
Kuni - 'r- lts hind:

Üks millimeeter üte! weerul: lehe eesotsas smrk^
teksti keskel 0 mrk.. kuulutuse küljel 3 mrk.
Kuulakust lvökawad waocu kodumaal talttuS, abitali
tllssd ja agentuurid. EoomeS -» Sanvlnaniebtien Zl»

rnoituSkoimiSto, Äeisinki: Saksamaal ja Austrias
,Ala' Veretnigle Gesellsck,. Vcrlln.Krausenstr.Z3.ZS

Lätis Ed. Pevdolz, Eruhnu eela, Riiga.

Teisipäewal. 22. jaanuaril 1524.

Jkaldus-aasta tõttu üldist
Maksude Pikendust Pole wõi
malik teostada.
Üksikutel juhtumistel tultakse mastu.
Maakonnavalitsuste poolt on siseminis
teeriumi poole pöördud ettepanekutega, et
ikaldusaasta tõttu lubataks üldist maksude
tähtaja pikendamist. 19. skp. teatati sisemi
nisteeriumi poolt rahaministeeriumi selle
kohase otsuse puhul ringkirjaliselt kõigile
maakonnawalitsustele, et üldist maksude
tähtaja pikendust wõimalik pole teostada,
küll aga wõidakse ikaldusaasta tõttu üksiku
tel juhtumistel seda lubada. Põllumajan
duskriisi pehmendamiseks on rahaministee
rium nõus Eesti panga kaudu lühikeseajalisi
laenusid lubama hariliku protsendiga sisse
tulekute kindlustusel, milleks tuleks pövrda
riigikassa poole, juurde lisades maksuins
pektori tõendusi sissetulekute kohta.
Rootslased kawätsejvad
Tallinna Põilumaiandusli
sest näitusest wäljapaneku
tega osawõtta.
Teada saades, et käesolewa aasta sügisel
Tallinnas järjekorralist põllumajanduse
näitust korraldatakse, on Rootsi ülemaalise
põllutööseltsi direktor Leufven Eesti esita
jatele Rootsis teatanud, et selts täuawusel
Balti riikide põllutöönäitustel kawatseb
Rootsi põllutoodetega ja põllutööriistadega
esineda, kui Rootsi walitsuselt selleks palutud
abiraha saadakse. Abiraha küsimus tulla
riigipäewal otsustamisele ühes eelarwega.
Abiraha saamise korral esineb Rootsi üle
maaline põllutööselts Tallinna põllumajan
duse näitusel oma wäljapanekutega erilises
Rootsi pawiljonis.
Meie esitaja arwab, silmaspidades roots
laste suurt huwi Balti turgude kättewõit
miseks, et loodetawasti tänawusele näitusele
Rootsist rohkesti wäljapanekuid tuleb, sel
lest hoolimata, kas põllutöö selts Rootsi
ametliku pawiljoniga saab esineda wõi
mitte.

Rootsi eksportühisus on tarwiliseks pi
danud Tallinna põllumajanduse näitust
oma häälekandja „Svensk Export'i" kaudu
sealsetele ringkondadele tutwustada.
Seemnewilja kursuse.
arwu poolest neljanda, korraldab Eesti
sordiparanduse selts tänawu Jõ
gewa sordikaswanduse ruumes
18.—23. weebruarini.
Kursuse ülesanne on osawõt
jäid tutwustada meil tähtsamate kaswatusel
olewate taimede seemnete ja sortidega, seem
ne. ja sordikaswatusega, heina seemnesegude
kokkuseadmisega, seemnewilja knlwiwäärtu
sega, taime lihtsamate haiguste ja waenlas
tega ning põldkatse tehnikaga. Õ P e t u s on
teoreetiline ja praktiline, kokku umbes 75
tundi. Opetuseandjateks on meie
seemne- ja sordikaswatajad, katsetegelased
jne., kokku kuni 10 isikut.
Ksitrsusest osawõtmine oleks
t ä h r i s esiteks seemnekaswatajatel, et oma
tööd meil olewate kogemuste järele tasuwalt
rajada, teiseks seemneärides ning seemne
osakrMdades tegewatele isikutele, et müügil

VI aastakäik.
õhtu ära. Õhtu eeskawas on Eesti laulu
ettekanded, Dr. Spuri referaat Eesti kul
tuuri üle ja udupildid Eestist.
Detsembrikuul l. a. korraldati samasu
gune õhtu, kuid siis oli õhtu eeskawas Ees
ti ja Soome tutivuStamine. Rohkel arwul
kokkutulnud rahwale meeldis iseäranis laul
«Tule koju". Seekord oleks eeskawas ai
nnüksi Eesti tutwustamine.

„Wü" MS kohz;.
«Kaja" toimetus on oma
senisest asukohast Suurelt tu
rult, raatuse eest, Pikale
uulitsale nr. 40, «Ühis
elu" uude majasse (sõjami
nisteeriumi wasta) ümber
kolinud.

Pärnumaa laul-.-pidu korrak
dataTse tuleUml suwel.
Esineb üle 800 laulja, k k
• Eelmise aasta eeskujul tahetakse ka tä«
nawu maakondlist laulupidu korraldada.
Seni on lauljateks ülesannud 25 segakoori
kokku üle SOO lauljaga. Loodetawasti
' tuleb neile weel lisa. Suurematest koori.
<dest oleks nimetada Pärnu ühisgümnaasiu
mi segakoor 120 lauljaga juhat. Meri,
Pärnu helikunsti- seltsi segak. 80 lauljaga
'— juhataja Kalbeck j. n. e.; teistes koorides
on lauljaid alla 30. —o.—

See maja sai neil pao»
wil walmis ja on üks suure
matest ehitustest Tallinnas,
täidab terwelt kahe uulitsa
wahe (Pikk uul. ja Brokus
mägi) ja on Vrokusmäe
poolt küljest 7-kordne.
Ruumid „Kaja" toime
tuife jaoks ehitati erilise
plaani järele, kus eriti, rõh
ku pandi ruumi otstarbeko
hase jaotamise peale, mille
tõttu uusi «Kaja" toimetuse
ruumisid Eestis kahtlemata
eesknjulisemateks wõib lu

Teated tnlelaewadest.
Eesti tulelaewadest läheb lähematel Pao»
ivadel Tallinna sadamast wälja tulelaew
„Sarõtsew", mis Tallinnas kiwisüsi peale
Iwõtmas oli. „Sarõtsem" asub oma harilik
-kule seisukohale Filsandi juure.
Kui jääolud lubmvad, siis jääb tähenda
tulelaew kogu talweks oma kohale.
; Samuti jääb kohale ka teine tulelaew
„Reserwe", mis asub Hiiumaa juures Aer
mansgrundi madaliku läheduses. Kõik tei
sed tulelaewad on juba oma kohtadelt ära
tulnud ja Talumas talwekorterisse asu

geda.

Toimetuse tarwitada or
üks terwe kord, 16 tu b c
ja üks stulr saal, peale selli
oote- ja arhiiwirimmid, eri
lised wanni- ja kätepesuruu
mid jne.
Toimetuse ruumides on
koridori süsteem läbiwiidud
ja pea igal toimetuse liik
mel on oma tuba tarwitada,
kuhu juurepääs otse kori
doridest, nii et kõigis ruu
mides eksitamata wõib töö
tada. Üksikuid tubasid ühen
dab kodune automaat - tele
fonikeskjaam, mis erilise tellimise peale
Tartu telefoniwabrikus walmistatud. Nii
wõib igast toast teise telefoniteel kõnelda.
Kõigis ruumides on keskküte, ruumid ise
on nägusad ja awarad ja Brokusmäe pooli
küljest suurepärane wäljawaade
Tallinna linna peale.
Eriti tähtis on aga see, et nüüd ..Kaja"
toimetus ja trükikoda ühte majaise on
koondunud. Seni, kui toimetus Suurel
turul asus ja lehte ..ühiselu" juures trü
kiti, tekitas see lahusolek lehe korralikul
wäljaandmisel ääretu Palju raskusi. Nüüd
kus toimetus ja trükikoda ühes hoones asu
ivad, awaneb wõimalus lehe sisu 'wärskust
weelgi märksa tõsta ja eriti lehe trüki teh
nilist külge korraldada, mil alal edaspidi
kõigilt lugejatelt täielist rahulolemist kuul
da loodame.

olewaid seemneid (näit. heina) ja nende' kül
wiwäärtust tunda ning ostjatele sortide üle
meie praeguseaja katsete andmetel seletusi
anda, kolmandaks katsetegijatele ning
teistele asjast huwitatud põllumeestele, et
eelpooltoodud õpeainetest mõndagi oman
dada.

ÕPemaks on 400 mrk. Korteri
saab sordikaswanduselt (woodipesu tuleb
ühes wõtta), ülespidamist paraja
tasu eest ühisköögist. Uute ruumide walmis-
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Teated jääoludest Kieli
kaanalis ja-Daani wäinas.
Eila sai tuletornide osakond Saksamaalt
ametliku teate, et Kieli kaanal õhukese jää
korraga kaetud on. Selle tõttu on Puust
laewadel (purjekatel) läbitulek Kieli käänu
list hädaohtlik, kuna aga raud-laewa>d ta
kistamata kaanalist läbi pääsemad.
Ka Daani wäinas on jääollld kergemaks
muutunud, mida juba sellest wõib järelda
da, et kõik Sundis ja Kattegattis asuwad'
tulelaewad, mis kord oma kohtadelt raske
te jääolude tõttu lahkusid, oma alalistele
seisukohtadele tagasi on asunud.

„Kaja" lugejatepere on alati tihedat
ühendust oma häälekandjaga pidanud.
Loodame, et see side „Kaja" uues ja awa
ras kodus weelgi tiheneb, kus kõik mõtte
osalised igal ajal terwitatud külalised on.
Aadress kirjawahetuseks jääb endi
ne: Tallinn, Postkast 23 „Kaja".
„Kaja" toimetuse telefonid on:
Toimetaja ja toimetuse sekretäär 285.
Päewauudiste. osakond 312.
Majanduse osakonna toimetajal 2939.
Öösine walwekord trükikojas 180.
,„Kaja" . talitus, kus lehe tellimisi ja
kuulutusi wastu wõetakse, asub praegu
Karjakaswatuse nõukogu
weel Suurel turul nr. 16 wanades ruumi
koosolek
dcs, telefon 581. Umbes nädala päetvade
järele tuuakse ka talitus Pikale uulitsale, kutsutakse kokku weebruarikuu teise! poolel
samasse
majasse, kus lehe kontori jaoks s. a. Päewakorda tulewad muu seas üle
waade kontrollühisuste tegewusest, piima
erilised ruumid walmissaamisel on.
karja tõugude küsimus praeguse aja kohta,
põllumajandusliste näituste weiste osakon
na määruste lõpulik läbiwaatamine, pii.
saamise tõttu on sordikaswandusel tänawu maasjanduse küsimused, nagu meiereide
ruume õpilaste mahutamiseks rohkem, kui normaal-tüübi kujundamine jne.
ennemalt.
Arutusele tuleb ka kontroll-ühisuste liidu
Ulesanda tuleb kirjalikult, kõige asutamise küsimuse arendamine, kuna liidu
hiljem 12. weebruariks Jõgewa sordikas loomine juba möödunud koosolekul tarwiwanduse juhatajale (aadr.: Jõgewa, sordi Itkuks tunnistati.
kaswandus).
Eesti keele katse ohwitseridele.
Eesti õhtu Budapestis.
Eelmisel aastal Eestis käinud Ungari
laulukoori juhataja Dr. Keresti korraldu
sel Peetakse Budapestis 22. jaanuaril Eesti

Kolmapäewal, 16. jaanuaril oli sõjawäe
ühendatud õpcasutustcsse Eesti keele oskuse
katsele määratud 65-st ohwitserist ilmunud
ainult 13, kellest keele oskuses rabuloldawa
teks loehid 6 ja niitterahuloldawateks 7.

f "Ssür pesurifet, saal
!

'?J£* kangalolme [

J soowitame suurel ja wäiksel arvul wabrikuhinnaga
j Tschernow, Luksep i Ko. j
TARTUS, Kaubahoowis nr. 6—7. Telefon nr. 156. J
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KÄ
K Niia siudlinaew Nr. nr. 15 ja 16 766 mr?. puud, K
K Riia lati- jä mitmesuguseid peenikesi nasm; f aat* &
<K> sõelu igas sordis, põllurammu kainiit 49 m. puud K
soowitob suurel ja wäilsel arwul
S G. ja A. Rothermunhk Tm-eus. J
ari asub nüüd KüütvL uul. 3.
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Riigiametnikkude pere on rahutu ja pro
testeerib. Wabariigi walitsuse otsus, et 1.
weebruarist peale riigiasutustes 3-tunniline
tööpäew senise aiemel sisse
seatakse, ei näi neile põrmugi meeldiwat.
Ametnikkude keskühisus on juba vrotestkirja
wabariigi walitsusele esitanud ja tänaseks
on ta poolt ka riigiteenijate üldkoosolek
kokku kutsutud. Muidugi protesti tõstini
seks.

Mida tuuakse siis protestides ette?
Kõige pealt, et uue korralduse juures, wõi
mata olewat kodus lõunal käia ja
pooleteisetunniline lõuna waheaeg ei wõi
maldawat tarwilist puhkust. Teiseks ei saa
wat siis enam kõrwalteenistust pi
dada ja kolmandaks jääwat paljude! riigi
ametnikkudel edasiõppimine pooleli.
Enne kui ülesloetud põhjuste kaaluwust
tvaatlema asuda, tuleb tähendada, et meie
22-tuhandelisest riigiteenijate perest %
kogu aeg juba 3 wndi töötab ja käesolew
wabariigi walitsuse otsus ainult ühte kol
mandikku, see on umbes 7—Booo inimest,
peaasjalikult kantseleilisi jõudusid puudutab.
Nii on siin käesolewal juhtumise! õieti töö
aja ühtlustamisega tegemist, millega aga
seni eesõigustatud seisukorras olnud amet
nikud leppida ei taha. Kuid väited. mis
nende poolt tööaja pikendamise wastu esile
tuuakse, et kannata ka wähematki arwustust
wälja.
Öeldakse, et pooleteise tunni wältel ei
saawat lõunal käia! Meie pisikeses pealin
nas, kus pealegi kõik riigiasutused enamasti
linna keskkohta on koondatud! Seda ei saa
küll uskuda. Wõtame näiteks meie ärielu
ala, seal on ka 8-tunnilise tööpäewa juu
res IV2 tundi lõunawaheaega määratud ja
nii kui meil äriringkondadest kinnitatakse,
ei tekita see wähematki nurinat. Äriteeni
jäte pere, mis kaugelt rohkearwulisem on,
saab lõunaaja wältel kõik
oma asjad õiendatud. Miks ei peaks siis
riigiametnikud, sellega hakkama saama.

Kõige hulmtawam on aga kõrlv a I teenistuse küsimus. Nähtawasti pee
takse seda ametnikkude peres üsna loomu
likuks, et hommikupoole riigiasutuses
töötatakse, õhtupoole aga weel kusagil era
teenistuses käiakse. Tööpäewa pikendamise
juures poleks see muidugi enam wõimalik.
Kuid sarnane kahe koha pidamine pole
üldse loomulik nähtus, kuigi ta majandus
liselt ametnikule tulutoow on. Selle all
kannatab eestkätt riigiasutuste asjaajamine,
sest ametnik, kes peale oma päewase töö
õhtu otsa kusagil eraasutuses töötanud, on
järgmisel hommikul loomulikult roidunud,
ega ole tast õiget töötegijat. Kuna riigi
asutustes töötegemise üle aga armaadaWalt sarnast walwet pole, kui eraasutustes,
siis koondub ka ametniku pea tähelepanu
paratamatu õhtuse erateenistuse peale ja
ta töö riigiasutuses muutub õieti kõ r walteenistuseks. Riik on aga amet
nikult ta täie tööjõu palganud ja riigil on
õigus selle tõttu ka nõuda, et ametnik oma
täie tööjõu riigile pühendaks. Ja just kõr
walteenistuse kaotamise ettetoomine amet
nikkude poolt, näitab, et wiimased oma täit
tööjõudu riigile seni ohwerdanud pole.
Edasi tuuakse ette, et paljudel edasiõp
pimine tulla katkestada. Praegu õpiwad
paljud riigiametnikud ju tõepoolest mitme
suguste! õhtukursustel ja õhtukoolides.
Need waatawad loomulikult, oma teenistus
koha, kui ajutise äraelamise wõimaluse soe
tamise peale ja ootawad ainult silmapilku,
mil tarwiliku hariduse omandamise järele
kas wõi sootu teise elukutse peale üle saaks
minna. Olgugi, et enese edasiharimine rõõ
mustatu nähtus on, ei sobi see riigiteenis
tusmõistega kokku, kui riik oma asutuste
tööwiljakuse arwel oma ametnikka koo.ita
ma peab. Tarwilise üldhariduse peawad
riigiametnikud ikkagi ometi enne teenis
tusse astumist omandama ja teenistuses
olles oma täie tööjõu riigile ohwerdama.
Nii ei ole need wäited, mis tööpäelvck

Miljon dollaril. §6
Rootsi kirjaniku AnderS Eje romaan.
Jatkake ainult, julgustas Fylgia.
Siin on nimelt tegemist selle neetud kirjuwsma
sinaga, ütles Renö. Waadake, preili, kui teie isa
mind palkas, nõudis ta minult kõigepealt keelte tundmist,
ja et suurkaupmees rohkem keeli ei wajanud, kui neid seit
set wõi kaheksat, mida mina oskan, läks kõik hästi. Aga
nüüd ilmus äkki see kirjutusmasina näru. Kui teie isa
minult oleks küsinud: „Kas oskate masinal kirjutada?"
siis oleksin wastanud: „Eil" Ärge wahtige sugugi nii
pilkawalt minu peale,' oleksin tõesti „ei!" ütelnud. Aga
ta ütles: „Teie kirjutate masinal", just samal toonil, nagu
oleks ta öelnud: „Teie puhastate endal hommikuti ham
baid", wõi „Teie kustutate õhwl wled". Häbenesin „eil"
ütlemast. Kui oleksingi tahtnud seda öelda, ei oleks ma
siiski suutnud.
Fylgia näris oma Pikka uuriketti ja nokutas mõtli
wlt pead. See lugu oli ju tema enda 100 sarnane, kuigi
wäiksemal kujul.
Nii saite siis erasekretääri koha wäikse pettuse
tõttu.

Tänan selle „wäikse pettuse eest.Mis teie siis minult soowite?
Esiteks soowin mina, et teie minu saladust zaga?site, sest miski asi ei edenda nii wäga sõprust kui ühine
saladus; teiseks sootvin mina, et teie mulle õpetaksite, kui
das ümber käia selle moonutisega, mis seal kontoris asub.
Õpetage minule wähemalt tema mehanismi tundma. Mina
ei oska talle isegi paberit sisse panna. SM minule selle
riista peajooned selgeks on tehtud, läheb asi ruttu, sest
mina olen kerge arusaamisega.
Fylgia tõusis üles.
Olen nõus, kuid ainult ühel tingimisek.
Wõtan iga tingimise wastu. Awaldage ainult
oma tingimised.
Minu tingimine on, et teie minu wenna ja õega
tulewikus enam jõumehetükka ei teeks.
Aen6 ringutas oma tugewat ja paenduwat keha.
Teie kardate wist, et ma nad maha wõin Pillata.
>— Õieti aunatud.
Seda pole küll karta. SMd annan teile siiski oma
sona.

Härra Ren6 ja Preili Fylgia läksid kontorisse kirju
iusmasina tundi Pidama. Tunnis lobiseti nii mõndagi,
millel õpetusega midagi ühist ei olnud.
Pärast Ren6 ja Fylgia lahkumist seisis elutuba silma
pilgu tühi. Siis hakkas seal sees äkki elama. Juba kori
dori ukse taha oli kuulda Prickeni kriiskawat häält, Falk
inani katkendlisi wastuseid ja Lubowski wärwikat waimus
tust. Asi on nimelt selles, et maja ainuke poeg sellega
lugugi ei leppinud, et teda kui tuusti toast wälja oli tõs
tetud. Ta pööras kaebtusega kõrgema instantsi poole.
Proua Malla oli ka juures ja kuulas pealt, muidugi ai-

pikendamise wastu esile on toodud, kaalu
load ja wabariigi walitsusel ei tarwitseks
protestide puhul oma otsust rewideerima
hakata. On ju lomulik, et tööpäewa pi
kendamine kusagil ja kellegile, olgu mis
suguses asutuses tahes, iseäranis ei meeldi,
liialegi kui warem lühem tööpäew on ol
nud. Kuid parata pole midagi. Üksnes
tööga ja wäsimata tööga, suudame meie
oma riigi ülesehitada see peaks kõigile
selge olema. Inimene, kes oma eraelus
edasi jõuda tahab, rühib päewad läbi tööd
teha, miks ei peaks siis ka meie riigiamet
nikkude pere 8 tundi päewas töötada wõi
ma, nii kui wäljamaade riigiasutustes see
ka tegelikult sünnib.
Ja 8-tunniline tööpäew ei riku omett
konti. Tegelikult töötawad kõrgemad rii
giametniknd ja eestkätt ministrid praegu
märksa rohkem tundisid päewas, tuleb neil
ju osawõtta igasugustest komisjonidest ja
koosolekutest, mis tihti hilja ööni wältatvad.
Tööpäewa Pikendamine tabab' selletõttu te
gelikult wast peaasjalikult kantseleiamet
nikkude peret ja shabloonilist kantseleitööd
wõib ju 8 tundi päewas küll teha, ilma et
karta oleks, et see waimu nürib wõi ter
wist rikub.
Läinud aasta algusest peale kõrgendati
riigiametnikkude palkasid tuntawalt. Juba
siis awaldasime lootust, et käsikäes sellega
ka tööwiljakuse tõstmine peaks käima. Nüüd
on see teostamisel, mis terwitamise wään->
line nähtus on. Kuid tööpäewa pikenda
misega peab ka käsikäes koosseisude tvähen
damine käima. Ja kokkutõmbamine on siin
sel korral kindlasti wõimalik.
Riigiametnikud toowad oma Protestides
ka weel ette, et tööpäewa pikendamisega ka
palkasid tuleks kõrgendada. Wõib olla, et
mõne liigi ametnikkude Palgad tõesti nii
sugusel korra! ehk weel reguleerimist nõua
wad, mis koosseisude wähendamise puhul ka
ehk riigikassa seisukohastki läbiw.iidaw. oleks.

nult moodi pärast. Tema elawamaks soowiks oli ainult,
et juurdlus ja kohus wõimalikult pea möödas oleksid. Siis
saaks ta oma hingerahu tagasi ja wõiks oma näputöö
juure minna.
Pricken juwstas ja demonstreeris. Teised kuulasid
pealt.

Enne kui ukse awasin, ei kuulnud ma midagi.
Arwasin, et tuba on tühi.
Ta arwas, et wba oli tühi, toonitas adwo
kaat.

Aga waewalt olin sisse astunud, kui kuulsin era
sekretääri ütlewat: „Kas wõite saladust pidada?"
Falkman ja Lubowski wahetasid pilgu.
Kas oled ka kindel, et ta seda tõesti ütles?
küsis isa.

Fylgia istus siin sohwal. Ja tema istus siin,
keset lauda, nii.
Poiss kargas laua peale ja näitas, kuidas Marelle
seal oli istunud.
Ja niipea kui ta mind nägi, karjus ta: ..Wälja!"
Ja siis ütles ta Fylgiale: „Wisake see wõrukael wälja!"
Ja siis haaras ta minul kraest kinni ja tõstis mind wälja.
Ja siis... ja siis...
Ja siis... kordas adwokaat.
Ja siis ei olnud enam midagi, lõpetas poiss.
Leian, et sellest on küllalt, ütles Falkman.
Aga armas Artur, katsus proua Malla lepi
taba, kuid armas Artur käratas, nagu ikka niisugusel
korral:
Mait, Malla!
Adwokaat ei teadnud õieti, mida arwata wõi mida
ütelda. Tema oli erasekretääri kalli raha eest ära ostnud
ja saaks kahtlemata teada, milles see saladus seisab. Fyl
giat aga sundida midagi awaldama oleks sama kerge olnud
kui kuud taewast maha wua. Suurkaupmees omalt poolt
ootas adwokaadilt nõu ja juhatust. Et aga seda juhatust
ei antud, algas ta oma harilikku põikmarssi läbi toa. Papa
Falkman kartis nüüd, et ta wahest natuke ettewaatamata
oli olnud, sest ta oli ilma mõtlemata kohe esimesel silma
pilgul Prickeni poolt seisukoha wõtnud. Ainuke inimene
siin majas, kelle poolt oleks maksnud olla, oli Fylgia,
kuid Fylgia oli Prickeni nähtawasti ilma protesteerimata
lasknud wälja wiia. Järjelikult tuli laita Prickeni üles
pidamist, ja ei mitte erasekretääri.
Kuule, Joosep, algas suurkaupmees, see on
siiski wäga iseäraline juhtumine.
Lubowski nuuskas ninatubakat.
Kahtlemata, see on ka minu arwamine. See on
wäga iseäraline juhtumine. Saada Pricken woodisse ja
lase teda oma pattude üle järele mõtelda, sest sina ei ka
watse ju Fylgiat üle kuulama hakata?
Armas Artur, kui sa ainult...
Wait, Malla!
Äkki kostis kontorist Fylgia hele naer, ja toas tekkis
niisugune waikus, et oleks wõidud kuulda nõela maha
kukkumist. Lubowski nägu läks selgeks ja papa Falkman-

Nõudke ainult tuntud
J Prm. H- 3ötgens'i
IjM-MVIM
2 s Kaubamärk laps*.
ÄÄ Kõik sarnadused lükake tagasi.
Z Kõrgemas headuses tualettseep: wistrU»

5 kude, tedretnhtede, päiwituse, põlenud
x ja lileliigse higi tamiie wasiu, teeb na
<3 ha siledaks ja roalgels. Mlitikapteekides
roiu- ja teistes paremates kauplustes.

Inglaste sõprus Balti riiLibe wastu.
Läti saadik Bisseneek ja Leedu saadik
Naruszewitsh lahkuwad lähemal ajal Lon
donist; esimene läheb eraellu, teine kabinett
liikmeks. Kindral Alfred Burt, kes 1919
Briti sõjalise missiooni juhina Lätts ja Lee
dus tegutses ja tänaseni Balti riikide tegeli
kiiks sõbraks edasi on jäänud, andis lahku
watele saadikutele Cavalry Clubis lõuna,
millest 18 inimst osa wõttis, nende hulgas
Balti maades käinud parlamend liikmed
hrad P. Hannon, sir Park Goff. sir Harry
Brittain; mõned wälis- ja sõjaministeeriu
mi kõrgemad ametnikud. Eesti saadik ja
kolme Balti riigi konsulid.
Lauakõnedes ütlesid parlamendi liikmed
lahkuwatele saadikutele tunnustawaid ja
lahkeid sõnu, ühtlasi meelde tuletades su
wist teekonda Balti maadel, kus wastuwõt
mine nii soe olnud. Nad hindasid neis
maades tehtud ülesehitawat tööd ja arwa
sid, mereriigil Britil oleks põhjust nende
rannariikidega sõbralikku ühendust igasugus
tes oludes alal hoida. Piduperemeest kind
ral Burtt tänati, et tema. kel Baltimaadel,
iseäranis Lätis, kus ta peategewuspõld olt,
nii valju usaldust, oma isikliku tööga era
kombel kaasa on aidanud nimetatud sidemete
kõwendamiseks.

muigas. Ainult Pricken oli wihane, käed rusikas. Kuid,,
kes hoolis temast. Kui Fylgia heas tujus oli, oli kõik
muu tühi asi.
Tule lähme ära, et meie Fylgiat ei segaks,
sosistas Lubowski Falkmanile.
Ja nii marssis terwe seltskond kikiwarbil ja hanereas
toast wälja, kõige ees taltsutatud Pricken, sus Loja, siis
proua Malla, siis suurkaupmees ja kõige wiimasena adwo
kaat.

Neljastei st kümnes peatükk.
Mida erasckretäär wõib kätte saada, kui ta ainult tõsiselt
tahab.

Mõne minuti pärast tuli Fylgia kontorist saali. Selle
lühikese aja jooksul pidi aga midagi juhtunud olema, mis
tema head tuju põhjalikult oli muutnud. Sest Fylgia
nägu ilmutas kõige suuremat ärritust ja tema pilk oli täis
põlgust. Ta põrutas jalga wastu põrandawaipa:
Kui teie argpüks ei ole, siis tulge siia, ja kohe! —*
hüüdis ta.
Marelle tuli tõesti jalamaid kontorist saali. Tema
näis aga täiesti rahulik olewat. Ta jäi keset wba seisma,
käsiwarred ristamisi rinna peal.
Fylgia oli küllalt nii tark, et aru saada, et ta mängu
wõib kaotada, kui ta end ei walitse. Ta unustas end
siiski.

Kes teie õieti olete? küsis ta.
Nen6 Marelle, crasekretäär. Teie käsutada. Musi
dugi ka teie isa käsutada. Saan 73 krooni kuus palka ja
kõik prii.
Fylgia tõmbas käed rusikasse:
Lubage, et ma need teie sõnad tõlgini
Palun wäga.
Fylgia astus otse Marelle juure:
Teie olete nuuskur, nuuskur, nuuskuri Saatt
kuus kolmkümmend hõbeseeklit ja nöör prii. Nöör, mille
küljes teie peate rippuma
Oma wihas oli Fylgia julmalt ilus. Tema nagu
leegitses, punane kui purpur.
Oh ei, waidles Marelle wastu. Nüüd tõin»,
bate küll wale nöörist. Ehk see küll peaaegu ka minu
soow on, et teil õigus oleks. Km teie lubaksite, äraandja
nmsu teie huultele majutada.
Fylgial oli juba korda läinud end rahustada. Oli
wäga rumal temast, et ta end oli unustanud. Ta kahet
ses nüüd seda. Seega ei wõitnud ta midagi, küll aga
wõis ta palju kaotada...
Isegi mõni nõiakunsti „prosessor" oleks waimustust
tunnud Fylgia mmitumiswõimest. Ta ei wajanud isegi
klaasi külma mett, et rahustuda. Tema Pilk läks jälle sel
geks, tema huulte wõbin muutus pilkeliseks naeratuseks.
Teie ärritate mind, härra erasckretUir, seletas
ta. Teie toimetate minu ülekuulamist, nagu istuksin
ma süüpingil. Seks ei ole teil mingit õigust. Wastake
nüüd ausalt minu küsimuste peale. Miks tunnete nii era
korralist huwi minu isikliste asjade wastu?
Nen6 mõtles natuke, siis astus ta Fylgia juure:
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Nr. 20.
Waled dollarid liikwel.

Päewauudised.
Wärssawi konwerents 2.
weebrnaril.
Eila tuli Poola poolt wäsisministeeru,»
mile ametlik kutse, osa wõtta Warssawi kon
werentsist, mis 2. weebruari peale kindlaks
määratud. Arwatakse, et sellest järjekorra
sisest Balti wälisministnte nõupidamisest
kõik kutsutud riigid saawad osa wõtta, need
on peale Poola Eesti, Läti ja Soome.
Lidule Poola kutset ei saada. Soome uus
wälisminister Enckell Viibib weel Pariisis,
kuid Poolas peetakse Võimalikuks, et ta Hel
singisse tuleku järele aega leiab Warssa
wi sõiduks. Warssawi konwerentsi prog
rammist on juba kõneldud; see sisaldab was
tastikust informatsiooni, ühistöötamisesse
puutuwaid küsimusi -välispoliitika alal ja
ühise esinemise kohta rahwasteliidus. Poo
la tahab päewakorda wõtta Vahekohtu le
pingu sõlmimist, mille järele allakirjutanud
riigid kohustaksid omawahelisi tülisid õien
dama wahelohtu teel.
Riia konwerentsi
kohta on nüüd lõpulikult selgunud, et see
pidamata jääb.
8-tunnilise tööpäeiva ümber.
Wõimalik, et tööpäewa kokkuseades mõnesu
gune rewideerimine ette wõetakse.
Riigiteenijate liit on teatawasti täna
seks „Estoonia" kontsertsaali kokku kutsunud
riigiteenijate koosoleku, kus 8-tunnilise töö
päewa küsimus harutusele wõetakse. Nagu
riigiteenijate meeleolu järele eeldada wõib,
kujuneb, see koosolek protesti awalduseks.
Mõned protestid on juba walitsuse ni
mele saadetud. Walitsus ei ole nende kohta
weel seisukohta wõtnud. Nagu me kuuleme,
tuleb 8-tunnilise töõpäewa küsimus ühendu
ses riigiteenijate protestidega kindlasti lähe
mal ajal walitsuses uuesti harutusele. Kas
riigiteenijate soowidele 8-tunnilise tööpäe
wa lühendamise mõttes wastu tullakse, seda
on praegu raske öelda, küll olewat aga wõi
malik, et 8-tunnilise tööpäewa kuju ehk töö
tundide moodustus mõnesugusele rewideeri
misele wõetakse.

Kõik politseid ühe peawalit
suse alla.
Riigikogu eelarwe komisjon awaldas
teatawasti soowi, et kõik politseid krimi
naal-, kaitse- kui ka wälispolitsei ühe pea
walitsuse alla koondataks. Eila oli sama
küsimus walitsuse erakorralisel koosolekul
arutusele, kus arwati, et eelarwekomisjoni
soowiawaldusega wleb nõus olla. Politsei
de koondamine ühe peawalitsuse alla wiiak
se wõimalikul korral läbi selle aasta kesk
paigas.
Peterburi konsuli
koht saab lähemal ajal wabaks, kuna prae
gune konsul W. Tomberg sellelt kohalt lah
kub. Wälisministeeriumi poolt on kuulda
wasti Moskwa saatkonna kaubandusnõuni
kule Mölderile ette pandud sellele kohale
asuda; ta ei olewat aga weel kindlat was
tust annud.
Rootsist Eestile põlluma-.
jandusliseks otstarbeks
kuni 9VV.VVV krooni krediiti
lubatud.
Rootsist nõusolek saadud ka loäetisainete
krediidi kohta.
Juba mõnda aega oli Eesti põllumees
tel põnewamaks küsimuseks, kas antakse
meile Rootsist soowitud tingimistel põllu
majandusliit krediiti wõi mitte. Nagu juba
teatasime, wsiwitas saamist ainult see asja
olu, et meie krediiti ka wäetisainete. ostmi
seks soowisime saada, kuna aga Rootsi poolt
nimetatud otstarbeks krediiti ettenähtud ei
olnud. Mere esitaja Rootsis, hra Wirgo
awaldas siiski lootust, et ka krediiti wäetis
ainete ostmiseks lubatakse.

Eila sai põllutööministeerium härra
Wwgolt Stokholmist telegraafi teel teate, et
Rootsi abikrediidi komitee Dr. Grönvalli ju
hatusel meie poolt palutud summa suuruses,
s. o. kuni 900.000 Rootsi krooni ehk üm
marguselt 100 miljoni Eesti marka, põllu
majandussist avlkrediiti on lubanud; üksnes
wäetisainete kohta tingimiseks tehes, et sel
leks otstarbeks küsitud 270.000 N. kroonist
ainult kuni 50% laenu wõime saada. Muu
osa laenu kohta on meie soowid wastuwõt
mist leidnud. Selle järele kujuneks laenu
saamine järgmiselt: põllutöömasinate ja

-riistade ostmiseks 400.000 R. krooni, lae
nu antakse sellest summast 05%, wäetisai
nete ostmiseks 270.000 R. kr., laenu
50%, tõuloomade ostmiseks 80.000 R. kr.,
laenu 75%. Krediitidega, mis seemnevil
ja ostmisest üle jääb, wõib osta wäetiSai
neid.

Lähemad teated krediidi tingimistc kohta
saadab hra Wirgo kirjalikult.
Ningold Läti
Peaministriks.
Ta moodustaks töökabineti.
Läti poliitilistes ringkondades peetakse
kõige wõimalikumaks töökabinetti Ringold
Kalningi juhatusel. R. Kalning on laupae
wal presidendi juures olnud. Kuuldawasti
olla temale juba, esialgu küll weel mitte
ametlikult, ettepanek tehtud tööwalitsust
moodustada.'
Talurahwa liidule olla R. Kalning
wastuwõetaw. Tema walitsust toetaksid
kõik kodanlised erakonnad, ka wähemusrah
wused juure arwatud. Wastasrinda jääksid
ainult sotsialistid ja Letgallia kristlased.
Kõik see kõneleb R. Kalningi poolt moodus
tatawa walitsuse poolt. Talurahwa liidu
ringkondades arwatakse, et R. Kalning wa
litsuse etteotsa asumise korral kokkuhoidmise
poliitikat hakkab ajama, mis wõimaldab ta
lurahwa õiglastele nõudmistele wastu tul
la. . Wähemusrahwused toetawad tema ka
binetti arwatawasti mõnesuguste kompen
satsioonide eest.

R. Kalningi kabinett on muidugi ainult
kawatsus, mille teostamine wäga wõimalik.
Uus Poliitiline erakond
Lätis.

Wiimasel ajal on ilmsiks tulnud hulga
line wale dollarite liikumine meie rahatukuhu wiimased.peaasjalikult eratunüt
wäliswaluuta ostuteel sattunud. Waled
dollarid on wõrdlemisi hästi järel tehtud,
nii et harjumatul inimesel neid raske õige
test lahutada. Seepärast oleks soowitaw
wäliswaluuta ostus-müügis õige ettewaat
likult toimida ja seda parem Pankade kaudu
teha, kus rahade ehtsuse eest kindlustust
kantaks.

Nakwere linuawalitsus
soowib iseseiswat kooliwa
litsust.
Rakwere linnawalitsus pööras neil
päewil haridusministeeriumi poole palwe
ga, Rakwere linnale lubada omaette kooli
walitsust moodustada, kuna praegu Rakwere
linn ja maakond ühisele kooliwalitsusele al
luwad. Ühtlasi esitab linnawalitsus hulga
põhjendusi, kuiwõrd tarwilik oleks Rakwere
linnale omaette kooliwalitsus. Kõige pealt
on Rakwere linn majandusliselt iseseisew,
kuna linna ja maakonna huwid sagedasti
üksteisest erinewad, hariduslised küsimused
sattuda praeguse ühise kooliwalitsuse juures
poliitiliste arusaamatuste keerdu jne.
Haridusministeerium andis küsimuse
Rakwere uuele linnawalitsnsele läbiwaa
tamiseks, seletades, et kooliwalitsuste eral
damise puhul linn ja maakond ühiselt ühe
koolinõuniku ülewalpidamise kulud peawad
kandma.

Walga maakonna uus teedePlaan.
on siseministeeriumi poolt kuni uue teede
seaduse maksmapanemiseni kinnitatud.
Piirituse wedasale
421.500 mrk. trahwi mää
ratud.

Lätis on asutatud uus poliitiline era
kond „rahwusline talupoegade liit", kel
le häälekandjaks saawat „Latwijas Sargs",
Möödunud aasta lõpul sai Loksa raioo
Lätis on sirba talurahwa erakond olemas, ui piiriwalwe ülem Krall teada, et Tsitri
kelle juhtideks teiste hulgas Ulmanis ja raioonis salaja piiritust maale kawatsetakse
Meierowics.
wedada, mille järele w limane kohe asja jäl

Rahade ümberwahetami
sega tuleb rutata.
Eesti pank tuletab meele, et 1. märtsil
kaob makswus ja ümberwahetpmise wõima
lus 10, 25, 100 margaliste riigikassatähte
del ja 50, 100 margalistel pangatähtede!.
Sajamargalised kassatähed, mis liiku
misest kõrwaldamise alla kuuluwad, on esi
mesest wäljaandest, seeriates numbrita, 2. ja
3., millede tundemärgid: pruun wärw, esi
küljel ketraja kujutus, allkirjad Joh. Kukk
ja J. Kiwisild.
Sajamargaliste pangatähtede wärw on
kollane, aasta number ~1921" ja allkirjad
E. Aule ja J. Sihwer.
Wästemõisa ja Paewere
waldade piiride kindlaks
määramine.
Siseministeeriumi määrusega 19. skp.
liideti 1. jaanuarist arwates: 1) Wastenwi
sa wallast Palwere walla külge Kaansoo ja
Põhjaka külad ühes walla piirides olewate
metsadega ja metsawahi kohtadega, ja 2)
Palwere walla küljest Wastemõisa walla
külge Oksa talu.
Liikwelolewate rahamär
kide arw.
Riigikassa teatab, et 1-seks jaanuariks
1924. a. oli tsirkulatsioonis riigiraha emis
siooni arwel rahamärke: 1.656.539.573 mk.
Peale riigiraha emissiooni arwel olewate
rahamärkide oli ringkäigul:
metallraha 1 margalisi 4.771.216 mk.
3 „ 6.046.308 „
5 „ 16.982.335 „
10 margalisi wahetustähti 34.376.970 „
25 ' „ „ 63.150.875 „
Kassaweksleid 14.032.000 „
Tarwitamata emissiooni õigust on rii
aikassal 1.543.460.422 mk.

kubermangu kaheks aastaks piimatalituse
juhataja kohale läheb. Hiljem täiendab ta
ennast weel oma erialal Leipzigis, kus ta
ülikooli juures doktoriks promoweeritakse.
Kui Wene-Jaapani sõja ajal kodumaal
lahedamad tuuled puhuma haklawad. tuleb
J. Raamot kodumaale, kus ta Aleksandri
põllutöökeskkooli inspektoriks kutsutakse.
Rewolutsiooni sumbutamisel 1905. aas
tal saab Dr. J. Raamot rohkesti kannata
da. Ta wõetakse karistussalga Poolt kinni
ning 6%> kuud tuleb tal wangimajas wii
bida. kuni süüdistus tema waStu lõpeta
takse. „Newo!utsionäärina" ei pääse J.
Naamot enam - riigiteenistusesse, ta läheb'
Kõo keskpõllutöökooli mõisa Mesitsejaks.
. 1912. aastal walitakse J. Raamot Lii
wimaa talupoegade esitajana 4. Wene rii
giduumasse, mille tööst ta kuni selle wiim
se Päewani osa wõtab. Wene ajutise wa
litsuse poolt määratakse Dr. J. Naamot
Wene riigipanga komissariks ja Soome
ülemkomissari abiks.
_Kiii Eestis ikka enam ja enam maad
wõtma hakkab mõte, et Eesti oma saatust
Wenemaa saatusega siduda ei tohi, tuleb
Dr. R. Eestisse, walitakse maapäewa liik
meks ja maawalitsuse esimeheks. Esimeses
Eesti walitsuses on Dr. R. toitlus, ja põl
lutööministriks, asutawasse kogusser./wali
takse ta maaliidu erakonna esitajanaei Hil
jem töötab Dr. R. Põllutoömiuistri abina'
ja äriliste ettewõtete juhina. Muu
hulgas oli Dr. Raamot pikemat aega 0.-ü.
"Kasa" juhatuse esimeheks, kus ka ..Kaja"
wäljaaudmise töödest suure armastuse ja
huwiga osa wõttis.
Alati lahke ja sõbralik, leidlik ja opti
mist kõige raskematel silmakilkudel, wastu
tuleli? ja heasüdamlik, on Dr. Raamot
alati suure lugupidamise osaline olnud
Eesti iseieiswuse loomise alal. eriti 'elle
kõige raskemal ajajärgul, on Dr. J. Naa
mot suuri teeneid omandanud.
Proua M. Raamot on pikemat aega
heade tagajärgedega meie perenaiste kas
watamise ja harimise alal töötanud, olles
aastaid Sahkapun majapidamise kooli ju
hatajaks.

Mõlemad jubilaarid on täies tööjõus,
nendelt loodame weel . palju wiljarikast
Mõni päew hiljem märkas tähendatud lööd, milleks neile palju aastaid ja head'
raiooniülem ühel ööl kahte isikut, kes maan kordaminekut soowime.
teel mitu korda hobuseid peatasid ja ree peal
Wmwm-seitneMt Jsumr
midaczi korda seada püüdsid.
Luhaiicir f
Selle peale kutsus raiooniülem. piiriwal
wurid kohale, kes reel sõitjate jälgimisele
20. jaanuaril suri Tartus merewäe wa
asusid.
nem leitnant Ilmar Luhaäär 29. elu
Piiriwalwurid käsutasid sõitjaid peata aastas, piinarikka haiguse järele.
da, kuid et wiimased käsku ei täitnud, awa
Kadunut mäletab eestkätt meie mere
sid piiriwalwurid tule, mille peale wiimased wägi. kui hcasüdamlist, julget ja kohuse
mleandmisega wastasid.
truud kaaslast.
Ree juurde jõudes, leidsid piiriwalwu
Peale keskkooli lõpetamist Tallinnas, as
rid, et mehed hobuse ree eest lahti rakenda tus Luhaäär Tartu ülikool:, kirs ta aga il
nud ning hobuseid kaasa wõttes põgenenud masõja lahtipuhkemnel õppimise pidi kat
olid.
kestama ja wäeteenistusse minema.
Reelt leiti 175 liitrit salakaubana sis
Kui sakslased Eestimaa okkupeerisid, läks
seweetud piiritust.
L. ühes salkkonna eestlastega Arhangelskisse
Ree juure seati walwe. Põgenejaid jäl Inglise sõjawäkke Wabadussõja ajal oli
gides jõudsid piiriwalwurir Johan Mihkaeli ta aga juba Eesti meremäes. täites lahin
taluni, kus ree juurest leitud hobuse jäljed guaegadel wastutuSrikkaid ülesandeid, mille
lõppesid.
eest muu seas wabadusrisli omandas. Mõ
- Koha peal toimetatud juurdlusel selgus, ni aeg pärast wabadussõja lõppu määrati
et Joh. Mihk a e l see oli,kes ree ühes pii Luhaäär Peipsi laewastikku, suurtllki-laewa
ritusnõudega maanteele jättis. Koha peal „Ahti komandööriks. ühes sellega loo
salgas Mihkael oma süü. Asja kohta seati tis kadunu ka õppimist Tartu ülikoolis lõ
protokoll kokku. Wiimasel tolliuõukogu pule wiia. Kõigest sellest on nüüd surm
koosolekul oli sündmuse kohta käiw proto oma karmi käega kriipsu läbi tõmmanud.
koll arutusel.
Tolliuõukogu leidis Johan Mihkaeli süü
tingimised
salakaubaweos tõestatud olewat ja määras
WenemnH tunnistamise
temale 427.509 marga suuruse trahwi.
SoSZtÄ.
Ühtlasi konfiskeeritakse tähendatud sala
kaubawedajalt üks hobune ja maanteele jäe
„Petit Pariiien" on awaldanud pool
tud regi.
ametliku teate, mis ütleb, et nõukogude wa
kitsuse tunnistamine, mida wõib Londonist
Namsay Macdonaldi kabineti poolt warsii
Raamoti abielupaari hõbe
oodata, ei muuda Prantsusmaa wahekorda
pulm.
nõukogude Wenemaa wastu. Selles küsi
20. jaan. pühitses Dr. Jaan Naamot muses ei lase Prantsuse walitins enese pea
abikaasaga oma hõbepulma. Mõlemad ju le mingit mõju wälsaspoolt awaldada,
bilaarid on pea sama Palju, kui nad abi waid käib ise oma põhimõtete järele, waid
elus olnud, Eesti awalikust elust agaralt seab nõukogude Wenemaa tunnistamise risv
osa. wõtnud ning seltskonna tähelepanu Puwaks kolme tingiuüie täitmisest.
köitnud.
Prantsuse walitsus ei taha Wenemaa si
Dr. Jaan Naamot, kes praegu 50-aas semisiesse asjadesse end segada, ei pea ke
tane, sündis Wigalas talurentniku pojana. tarwilikuks selgust muretseda. kas ja mil
Raskustega wõideldes ja ainelist wiletsust määral nõukogude walilsns tõesti esital
kannatades lõpetas J. Raamat Pärnu lin Wene rahwast, waid ta nõuab: 1) Nõuko
nakooli, siis Goldingeni seminaari, kust ta gude walitsus peab tunnistama Wenemac
Wilna linnakooliõpetajate instituuti as wõlgasid, Nlis on tehtud enne sõda, erit
tub. Kuna J. Naamot suurt huwi põllu PrauLsusinaal; 2) peab Prantsuse kodanik
töö wastu tunneb ja põllutööd ka isatalus kudele, kes on Wenemaa! rewolutsiooni läb
igal suwel teeb, astub ta Wilna instituuti oma warauduse kaotanud, need warandnse!
lõpetamata, Mustiala põllutöökooli, mille tagasi andma ehk waslawal niääral kahju
lõpetamise järele ta Nowgorodi kuberman tasu matsina: 3) peab lõpetama iaasugusi
gu piimatalituse instruktori kohale läheb. rewolutsioonilise kihutustöö tegemise Prant
Oma teadmisi täiendab J. Naamot Kö susiuaal.
nigsbergi ülikoolis, mille järele ta Tuul?
gimisele asus.

Kuidas põllumeestele feem
newilja wõlnu müüa.
Et nüüd niihästi wabariigi walitsuse
poolt kui Rootsist krediidi saamist loota on,
korraldab põllumajanduse peawalitsus nel
japäewal 24. skp. põllutööministeeriumis
nõupidamise küsimuse selgitamiseks, missu
gustel tingimistel wõiks põllumeestele see
newilja wõlgu müüa.
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Ajallrjaudule ülewaade.
Wialitsuse täiendamise kohta
tõi neil päewil sotside leht «ühendus" kõ
musõnumi, kus muu seas seletatakse, et
uueks sõjaministriks saada kõige enam loo
tust olewat riigikogu liikmel Holbergil põl
lumeeste rühmast. Kuid takistuseks olewat
siin asjaolu, et hra J. Holberg liig noor
olewat. Edasi seletatakse, et kui tsiwiilisiUutest sündsat kandidaati ei leidu, siis sõja
ministri koht jällegi mõnele sõjawäelasele
äntawat, kus juures põllumeeste kogudest
kõige enam lootusi kindral Lootsil olewat.
Peame omalt poolt selle sõnumi kohta
tähendama, et see meie teades otsast lõpuni
«Ühenduse" kõmu on. Muidugi wõib põl
lumeeste rühm oma seast sõjaministri anda,
kui seda soowitakse, selleks tal jõudusid on,
kuid seda küsimust pole meie teades täna
päewani arutatud.
«Waba Maa" trükib selle «Ühenduse"
/õnumi ära ja lisab omalt poolt juure, et
«Ühendus" nalja tegewat, sest hra Holbergi
määramist sõjaministri kohale ei saawat ju
tõsiselt wõtta. Niisugust märkust peaks
küll «Waba Maa'l" piinlik olema teha, ku
na praegu ju ometi sõjaministriks ta lähe
dal seisew mees on, kes hra Holbergist mitte
wanem pole ja sõjaasjanduse alal pealegi
wõhik on, kuna hra Holberg ometi sõja
wäelane, ja wabadussõja läbiteinud ohwit
ser on.
Ülikool.
Uus loengute kawa ilmunud.
Uus loengute kawa käesolewaks semest
riks ilmus laupäewal. Kaane ilustusena
on Tartu ülikooli tähetorn, mis wäga ke
nasti wälja tulnud. Sisukord kamas on
harilik. Arko.
Jmmatrikulatsioon
on teisipäewal, 22. jaanuaril ülikooli aulaS,
mis pidulikult sünnib. Arko.

Haawamine peawahis.
19. mail l. a. läksid Tallinna garnisoni
peawahis kinnipeetawad wahialused Maksim
Pukk ja Paul Jürgenson kaklema, kusjuu
res wiimane PukFile kolm noahaawa lõi.
Haawad kuulusid kergete liiki.
Paul Jürgenson, kes 9 korda kohtu
poolt karistatud on, wiimane kord kuue
aasialise wangirooduga wäete.emstusest kõr
wale hoidmise pärast, mõisteti 4 kuuks tür
mi. —ng—

wäärtuses.

Liisa KinFi seletuse järele tema seda isi
kut näinud juba paar päewa, kus see mitme
suguste ettekäänete all, nagu wett joomas
jne. tema majas käinud. Kord nimetanud
tema ennast Schults'iks.
Nagu kindlaks tehti, oli 18. juunil Zllek
sandri walla wangiwahi käest ärajooksnud
tuntud tomVts Tartu mk. Nokpa walla ko
danik Julius-Eduard Schults, maha jättes
oma saapad, kelle peale ka kahtlus rööwimi
ses langes. Üks kuu hiljem tabati tähenda
tud Julius Schults, kes tunnistas üles, et
tema rööwimises süüdi on.
Sõjaringkonnakohus mõistis ta 16 aas
taks sunnitööle.

ülespoonud.

Rohns,
Enamlaste Poole ülejooksik
tvangistusega karistatud.
Sügisel enamlastega põgenes 6. Rak
were rügemendist üldisel taganemisel sama
rügemendi reamees Johannes Udenküll ära.
Nagu pärast selgus, läks Udenküll Piira
mõisa oma wanemate juure ning warsti
peale selle enamlaste wäkke, kuhu ta waba
tahtlikult astus. Seal teenis ta mitmes
wäeosas kuni juunikuuni 1921. a., millal
ta optandina Eestisse tagasi tuli. Siin
wõeti ta kohe kinni kui ülejooksik ja anti
sõjaringkonnakohtu alla.
Udenküll ise seletas, et ta lahingus Kand
ma küla juures Mangi langes. Nagu tolle
aegne wäeosa ülem seletas, ei ole selles la
hingus ükski rahwawäelane Mangi lange
nud, ning Udenküll olnud pärast lahingut
Meel wäeosas alal.
Sõjaringkonnakohus tunnistas Wiru
maak. Warangu walla kodaniku Johannes
Toomase p. Udenküll'i süüdi waenlase wäkke
ülejooksmises ja mõistis ta 3 a. ja 9 kuuks

Saksamaa rahaasianduslise seisukorra uurimine>

Wäejooksik-rööwel 15 a.
sunnitööle mõistetud.
22. juunil l. a. tuli keegi sõduririietes
paljajalu noormees Wõru maak. £stmtrn
wallas Liisa Kink'i maija ja nõudis pere
naise Liisa KinFi käest, kes üksi kodu oli,
raha wäljaandmist. Isik oli puunuiaga wa
rustatud. Liisa KinFi seletuse peale, et
raha ei ole, kordas isik oma nõudmist ja
kui Kink tahtis majast wälja minna, õel
des, et raha wäljas on, haaras isik KinFi
rinnust kinni, lõi teda nuiaga pähe, mille
tagajärjel Kink meelemärkuse kaotas. Jälle
meelemärkusele jõudes leidis Kink, et isik
on lahkunud ja kadunud on tema mehe uued
riided, taskukell ja muud asjad 15.900 nr

Vnnelnsed la kuMSöd.
Õpctõõ alguS.
Suuremast õnnetusest ptiä
Õpetöö ametlik algus on 25. jaan., mil
senud.
lat kõik asutused ja teaduskonnad tööd pea
wad alustama. Tegelikult aga algamad
13. jaanuaril sõitsid Tartumaal paar
loengud paar päewa warem, samuti ka Waimastwere walla nöörimeest nii ettewaata
praktikumid. Arko.
matalt üle raudtee ülesõidu koha, et nad
rongi liginemist ei märganudki. Õnneks
Tähtajad sel poolaastal
said nooredmehed Meel aegsasti reelt maha
on järgmised: semestri algus 15. jaanuaril, hüpata ja pääsesid selle läbi suuremast õn
lõpp 1. juunil; immatrikulatsioon 22. netusest, kuna regi rongi all puruks läks
jaanuaril; wiimaseks tähtajaks, mil rektori ja hobune kraami paisati. Hobune jäi terpoolt maksmaks tunnistatud põhjustel im
Meks. —i—
matrikulatsioon Meel lubatud, on 1. weeb
Joobnud' oletus ennast üleSpoonud.
ruar; õpemaksust wabastamise ja abiraha
saamise soowiawalduste sisseandmise wiima
13. jaanuari öösel tulnud Are wallaZ elut
seks tähtpäewaks on 1. Meebruar; õpemak sew Jaan Anderson joobnud olekus linnast koju,
sude ja praktiliste tööde maksude Liendami kuhu jõudes hakanud ta asju puruks peksma
ähwardanud kõiki seesolijaid wälja peksta
se kui ka ettelugemistele kirjutamise wiima ja
ja isegi maja põlema süüdata, kuna enese elu
seks tähtpäewaks on 15. weebr.; kõik ette nii hapuks läinud öelnud olewat, et ta seda
lugemised ja muu õpetöö peawad hiljemalt ükskõik mil wiisil lõpetada tahtwat. Kuna mees
25. jaan alganud olema ja wõiwad lõppe kaunis „sooja peaga" olnud ja tema ka enne
sarnaseid jutte joobnud olekus rääkinud
da mitte enne 3. maid; kõik üliõpilased on malt
oli, siis ei teadnud sellest keegi tähele panna.
kohustatud hiljemalt 2 nädala jooksul pä A. heitnud woodisse ja ka teine pererahwas ui
rast õpetöö algust oma aadressi ülikooli nunud magama. Hommikul üles ärgates, leid
kantseleist saadawal aadressilehel üles and nud pererahwas peremehe sama kambri ukse käe
otsas ülespoonult. Ant/.rson oli 19 a. wa
ma; korteri muutmisel õpeaja wältuscl tu pideme
na taluperemees ja abielus, ülespoomise Põh
leb uus aadress hiljemalt 3 päewa jooksul justeks arwatakse olewat raskused, mis maja
peal lasuwate wõlgade tasumisega ühenduses.
ülikooli kantseleis üles anda. Arko.
.Colo"i

sunnitööle.
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16. skp., oli Abja linawabriku tööline Jaan
Raska ennast üles poonud wabriku sauna riie
iehoiu ruumis. Mahajäetud kirjas palub ta
oma surmas kedagi mitte süüdistada. Ta olla oina

elu lõpetanud elutüdimuse tagajärjel. J. R.oli juba pikemat aega tuntud kui suurem alko
hooli tarwitaja. Pp.
Lttnetu juhtumine.

Raske õnnetus tavas 19. skp. Uue-Antsla
tvalla peremeest A. K. laadalt koju tulles. UrWaste kirikumäe kallakust alla sõites, hakkas

noor hobune lõhkuma ja põrkas saaniga wastu

sillaposti. Saa» purunes ja A. K. murdis Lm
berpaiskamisel käeluu. Ka hobune sai tuntaWalt wigastada. -Õnnetule anti kohaliku arsti
poolt esimene abi. „Talw"»
Kõige odawam
mmhi oMolit
SAAPAKAUPLUS
iitraia" ballini 12.

Repäratsiooni komisjoni jirureZ Pariisis
astus 14. jaanuaril kokku esimene asja
tundjate uurimistoimkond. kellel on üles
andeks teesid ja abinõusid otsida Saksa riitasakaalu seadmiseks ning marga
kursi stabiliseerimiseks. Teine toimkond re
paratsiooni komisjoni juures, kellel tuleb
abinõusid otsida selleks, et suured kapitaa
lid ei põgeneks heakstegemise maksukohus
tuste täitmise eest ja ei Mälguks Saksamaalt
ära wäljamaale, pidi sealsamas kokku as
tüma 21. jaanuaril. Kuna mõlemast toimFonnast Peale Inglise, Prantsuse, Itaalia ja
Belgia esitajate weel Ameerika Ühisriikide
wõtawad, stis on siin tegemist
pzäga tähtsate asutustega. Toimkondade
töödest wõib loota lahendamist keerulisele
heakstegemise küsimusele.

Esimese toimkonna <MnNnie llmM? re
pcnotsiconi komisjoni asukohas Astoria
wõõras tümajas. Kõik komisjoni liikmed
kogusid selleks sinna kokku ühes esimehe
Barihouga. kes koosoleku awas tecwitussõ
nadega, mille peale ameeriklane Dawes
Mas tas. Wiimane waliti toimkonna csime
heks. Siis läks Barthou teiste komisjoni
liikmetega ära, saali jäid asjatundjad üksi.
Esimesed sõnad, mis Dawes üttes, olid:
„Km teil, mr. härrad, selle wastu midagi

ei ole, süütan ötittt piibu pAemä".
tis piibu ja wbakakoti taskust, toppis Pii
bu hoolikalt täis ja pani Põlema. Seda
sama tegi ka teine ameeriklane Owcn
Dnmg. Teised Panid Paberossid suhu ja
sinakas suitsuwinas algas töö. Koosolekud
on kinnised, aruandeid ei awaldaw. Mi
nema nädala keükel kutsus Dawes Berliinist
Saksa riigipanga direktori Dr. Schachti ko
hale, tarwiükka selewsi andma. Schachi
wõttis otsekohe kutse wastu ja sõitis lan
päewal Pariisi, umbes nädalaks ajaks. Vä
rast seda asub toimkond Berliini, et Saksa
rahaasjandust koha peal järele uurida.
Toimkondade töö wõib kesta wähemalt 2—3
kirud. Juhataja Dawes on üldist arwamist
mööda wäga osaw, asjalik ja külmawerelme
mees, kes end Prantslaste ega sakslastea
poolt meelitada ei lase, waid oma pea jä
rele käib. Poliitilisi küsimusi, nagu Ruhri,
okupeerimise seaduslikku olust, ei lase tema
kõne alla tuua.
Pildil näeme nelja tähtsat esitajat asja
tundjate uurimistoimkondades, kelle sõnad
wäga palju kaaluwad: New-Aorgi panga
omanik H. Schiff, Inglismaa panga direk
tor Montague Normann, Ameerika kindral
Dawes ja Srnkr-Britanma esitaja Reginald
Mac Kenna, endine Inglise warakantsler.

KalendeS ]m\ Velserlmaal.
Setud uue kalendri peale üleläinud. Wenelased pea
wad kangekaelselt wanast kalendrist kinni. Kärarik
kad wahejutumised Petserimaa kirikutes. Preestrid po
letseilt abi otsimas. Wene Preestrid kalendri küsimust
terawaks ajamas.
Ei ole Petserimaal praegu tähtsamat
jutuainet, kui pühade pidamine uue mõi Ma
na kalendri järele. Nagu teada, pidi 15. ok
toobrist peale Konstantinoopoli patriarki
käsul Kreeka-katoliku usu kirikus uus kalen
der maksma hakkama.
Sinoodi käsul pidi jõulu jumalateenis
tus Eesti Apostliku usu kirikus uue kalendri
järele olema.
Setu kogudused pidasid omapd pühad
ka tõesti uue stiili järele,ilma mingisuguse
wahejuhtumiseta. Ainult mõned üksikud pe
rekonnad pidasid pärast ka Meel wana ka
lendri järele Pühi, naljatades, et nüüd ae
ga selleks jätkub.
Setud awaldasid juba waremaltki selleks
soowi, et parem oleks kui uue kalendri jä
rele Pühi peetaks, nagu mujal Eestis on.
Sarnase meeleolu loomiseks aitasid mitmed
Eesti soost preestrid kaasa, kes Setu kogu
duste Peal ametis.
Kuid teine lugu on weiielastega. Need
ei taha kuidagi wiisi Manast kalendrist lah
kuda ja nõuawad, et preestrid ppeaks neile
ka mana kalendri pühade ajal jumalateenis
tust pidama, mis sinoodi poolt keelatud oli.
Mitmel pool on kirikus skandaalid ol
nud jumalateenistuse aial. Nii oli Petseri

kirikus 19 skp. surmlmatnnne, mis ajalwa
na kalendri järele kolmekuninga Päew oli.
Jumalateenistust pidas arkimandrit Johan
nes. Nahwas nõudis kirikus, et kolmekunin
ga püha jumalateenistust peetaks ja kui se
da ei peetud, siis hakkas rahwas ise oma al
gatusel kirikus jordani laulusid laulma,mil
lega ta korralikku jumalateenistust segas.
Kui arkimandrit hakkas rahwast manitsema
siis tõusis kirikus hirmus kära. Rahwa seast
hüüti: „Meie ei ole Teid siia kutsunud",
„2Bmte siit ära minna". Mõnel pool on
preestrid kolitsei poolt julgeoleku suhtes kait
setPalunud. Kõige selle kalendrijandi juures
süüdi on eestkätt preestrid ise ja Petserimaa
rahwasaadikud.
Preestrid on alati püüdnud rahwale se
letada, et mana kalender on ainukene õige
kalender, Mõskma patriark Tihon olla ka
wana kalendri poolt ja petserlasel), fui we>
uelased, peawad Mõskma, aga mitte Kons
tantinoopoli patriarki käskusid täitma. Pet
serimaa riigikogu liikmetel oli walimiste
ajal lövlsõnadeks wcnelaste seas: «Wana
kalendri järele pühad ia manad wallad
uuesti ellu."
Ei ole ime, kui selle kihutustöö wiljaua
kirikul poliitikalt abi otsida tuleb. A.
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Tallinna sõnumid.
Majaomanikud Protesteeri
wad linna trantMltee Puhastamise wastu.
Majaomanikkude selts sellekohase märaukir
jaga linnawalitsuse ees esinenud.
Tallmna majaomanikkude seltsi juhatus
on pööranud märgukirjaga linnawalitsuse
poole, milles protesti awaldatalse linna
wantsuse kawatsuse wastu trammitee puhas
camlst edaspidi sundusliselt nende kinnis
waranduste omanikkude peale panna, kelle
krundid trammiga warustatud uulitsate
ääres asuwad. Arwesse wõttes, et kui ma
zaomanikud kohustatud on harilikka läbikäi
guuulitsaid lumest ja Prügist koristama,
siis sünnib see naturaal-kohustawa seaduse
Põhjal, selle wastu ei saa aga sama seaduse
põhjal majaomanikka sundida trammiteed
lumest rookima, puhastama ja korrashoid
ma, sest et tramm oma teedega ja igasugu
on harilik linna ärili
ne ettewõte ja selle koristamine peab sündi
ma siis ka ainult linna kulul.
Teiseks palub majaomanikkude seltsi ju
hatus linnawalitsust politsei tähelpanu selle
peale juhtida, et praegu jõusolewate sun
dusliste määruste järele ei tarwitse jalgtee
sid kuni Põhjani puhtaks kraapida, waid
sinna wõib jääda kuni tollipaksune kord
lund peale. Samuti käib sundusliste mää
ruste wastu lume ärawedamise nõudmine
sõiduteelt, kui seal lund alla ühe jala süga
wuse on. Kui nüüd politsei peaks nõudma
kõnniteede (trotuaaride) kuni põhjani puh
taks kraapimist ja kogu lume ärawedamist
sõiduteelt, siis käib see linna sunduslikkude
määruste wastu.

Järgmine linnawolikogu
koosolek
Peetakse ära kesknädalal, 23. jaanuaril, kell
6 õhtul. Koosoleku päewakorras on muu
seas linnawalitsuse ettepanekud üüriseaduse
inilntmise kohta, Ülemiste järwe Lasnamäe
ärajooksu kraawi kordaseadmise kohta, ehi
tuslaenu andmise ja nõutamise kohta, Ly
dra Koidulale ausamba ehitamine, waeste
laste kohtu esimehe tvalimine ja mitmed
jooksivad küsimused. '
Uue linnawolikogu walimiste tülnstami
se tõttu astub iveel kord kokku endine wo
likogu.

Kohaliku Rooma-katoliku
kiriku uus preester.
. üleeila 20. skp. pühitseti uueks preestriks
Tallinna katoliku kirikus H e n d r y k W e r
ling.
H. Werking on Luksemburgi alanr. rah
wuse poolt hollandlane, 44 aastat wana.
Kõneleb peale oma koduste keelte, s. o.
Hollandi-, Saksa- ja Prantsuse keelte weel
Poola keelt. Praegu õpib hra Werling
Eesti keelt.
Eelmine kohaliku Rooma-katoliku kiriku
preester, rahwuse poolest letgallane, sõidab
Läti Rooma-katolikn preestri kiltsel Läti

maale.

Wuli lumetorm.
Pühapäelva õhtupoolikul õnnestas tal
wesüdu mõmtsa sulawõitu ilmaga. Tegi
Tallinnas esimese numbri saanitee. Woo
rimeestele andis korraga hea teenistuse.
Päris lusti-sõitu tehti. Weel südaööl aja
sid Pärnu maanteel mõned linnaskäijad
nmamehed üksteisega wõidu. Aina nelja
lasid, kuljused kõlisesid nagu kiriku-kellad.
Tõnismäelt alla tulles tihkas üks woori
meeski talumehe hobusega jõudu katsuda.
Põllumehe lõbu käis aga ette. Oli ka
hobune nagu ahi saani ees. Mööda libe
dat lund oleks ka tuulgi saane liigutanud.
Kõik see ilus tallvelõbu kadus aga
esmaspäewase tormi käes. Nii ägedalt wi
rutas linna seeski tuisata, et kuulmine ja
nägemine kadus. Lund paiskas nagi: lii
tva. Tramm pidas hommiku mõne immi
loodusega wahlvat wõitlust, ent Pidi taga
nema; õhtupoolikul Polnud enam roobaste
kohtagi märgata. Ainult autod ja woori
mehed pidasid wastu. Eila hommikul pu
hus tuul idast 8 ballilise tugewusega, õhtul
pööras rohkem Põhja Poole (NNO). Sa
mad teated saadi ka Narwa-Jõesunst. Me.
rel oli tuule jõud igatahes tugewam ja wõis
laewadele hädaohtlikuks saada. Ilmajaama
arwamise järele ra-ugewgt torm täna honi

Salakaubana stsseVeetud
Piiritust suuremal hulgal
tabatud.
Wiimane paari päewa jooksul tabati
Tallinna jaoskonna piiriwalwurite poolt
jälle 1215 liitrit Eesti piiritust, mis sala
kaubana maale tagasi taheti toimetada.
Nii tabati Narwa maantee ääres asuwa
„Jru" kõrtsi juures (woorimees nr. 800)
Friedrich Pooli wankrilt heinte sisse pei
detud 375 liitrit piiritust; Jägala külas pee
ti. kinni Jüri Meigas 20 liitri piiritusega,
mis plombide all oli. Õöl wastu möödu
nud pühapäewa peeti Miini sadamas kinni
salakaubawedajad Roman Dubas, Nikolai
Tõnikon ja Harald Peekmann ühes 440
liitri piiritusega; eile keskpäewal pandi Tal
linna jaoskonna piiriwalwe poolt läbiotsi
mine toime, Miini sadamas asuwa mootor
laewa „Woog'i" peal. Läbiotsimise juu
res leiti salakaubana sisseweetud Eesti pii mrkuks.
riiust 330 liitrit.
Kõik ülaltähendatud juhtumistel leitud' Linna apteegis uued prowiisorid ametisse
wõetnd.
piiritus konfiskeeritakse, kuna süüdlased
wastutusele wõetakse tolliseaduse rikkumise
Wiimasel linna terwishoiu komisjoni
pärast.
koosolekul kinnitati uuteks prowiisoriteks
Rendilepinguid pikendatud'.
linna apteeki Prow. Peeter Kelk ja A. Kae.
Wiimasel linnawalitsuse koosolekus Pi wa. neist wiimane ajutiseks tööjõuks. Se
kendati hulk rendilepinguid seniste linna nini olid tähendatud kaks kohta juba mõn
maade rentnikkudega. Rendimakstch jäid. da aega wabad; sopjvijaid nende kohtade
peale oli kaheksa.
suuremalt jaolt endisteks.
Seafilee ja nmuilla.

teiste sees. Selle inimsusmõtte kandjana ülem
kojas saab naeruks lord Byron, selle inim
susmõtte kuulutajana tapetakse ta enese selt
simeeste poolt tööline Jimmy. Tugemas süga-

Riigikogu.
Eelarwe alamkomisjonidest jõuab suurem osa oma tõb
öega juba käesolewal nädalal lõpule. Kohtuministee
riumi eelarwe alamkomisjon Tallinna wanaimajasid
waatamas. Niikline katsekoda ja laboratoorium wii
dakse üle Tallinna tehnikumi juure.
Eelarwe komisjoni juhatuse koosolek.
Eila oli eelarwe juhatuse ja eelarwe
alamkomisjonide juhatajate ühine koosolek,
kus püüti selgusele jõuda, kunas alamko
misjonid oma töödega lõpule wõiks jõuda,
et eelarwe komisjoni üldkoosolekute kawa
kindlaks määrata.
Nagu eelarwe alamkomisjonide juhata
jäte aruannetest selgus, lõpetawad käesole
wa nädala jooksul oma töö: 1) riigikogu,
riigiwanema ja riigikontrolli, 2) rahami
nisteeriumi, 3) kaubandus-tööstusiuinis
teeriumi ja
1) sõjaministeeriumi, 5) põllutööminis
teeriumi ja 6) wälisministeeriumi alamko
misjonid.
Teised alamkomisjonid loodawad lõpe
tada oma tööd tulewa nädala lõpuks, wäl
jaarwatud rahaministeeriumi eelarwe alam
komisjon, kes oma töödega wähe hiljem
lõpule jõuab.
Selle järele otsustati eelarwe komisjoni
teine üldkoosolek ära pidada tulwal esmas
päewal, 28. jaanuaril kell 5 p. l.
Ka edaspidiseid kaosolekZiid otsustati pi
dada kell 5 p. 1., et alamkomisjonid hom
ikupooliti oma töid wõiks jätkata.
Kaubandus - tööZtusministeeriumi cclar
we alamkomisjon
jõudis eila kolme koosoleku järele nimeta
tud ministeeriumi eelarwe läbiwaatami
sega üldjoontes lõpikle. Lahtiseks jäid ai
nult mõned üksikud küsimused, mis tänasel
koosolekul arutusele tulewad. Kärpimist
on senini ainult 500.000 marga wõrra mit
mesugustes kulusummades tehtud.
Lahtiseksjäännd küsimuste hulka kuu
lwvad ka muu seas kultuurtoetused kau
bandusosakonna 'eelarwes 2.100.000 marga
suuruses. Sellest summast oli eettenähtud
nimelt toetust 1 miljon marka ajakirjale
«Eesti Majandus", wäljamaa-õpereisideks
100.000 marka ja 1 miljon mitmesugusteks
teisteks toetusteks.

Toetussumma lõpulik otsustamine «Eesti
Majandusele" jäi lahtiseks, et puudus kiu
del eelarwe ja tarwilikud andmed.
Edasi tuli alamkomisjon otsusele, et
riikline katsekoda ja laboratoorium tule.
wad Tallinna tehnikumi jmrre üle wiia ja
jättis selles mõttes eelarwesse ainult ni
metatud asutuste kolme kuu palgad.
Maha kustutati tõelikult Eesti lina

standardi kindlakstegemiseks ja proowide
alalhoidmiseks üleswõetnd summa 285.000
marga suuruses, sest et kehwa aasta tõttu
seda ülesannet käesolewal aastal täita ei
suudeta.

Eelpool tähendatud lahtiste küsimuste
selgitamiseks kulub arwatawasti weel paar
koosolekut ära, selle järele oleks ka kauban
dus - tööstusministeerinmi eelarwe läbi
waadatud.

Rahaministeeriumi eelarwe nlamkomisjon
arutas eila oma kahel koosolekul kinnis
warade ameti eelarwet. Hommikul käidi
nimetatud asutuse tööde ja tcgewusega
„Volta" tehases, kus kinniswarade hinda
mise amet Praegu asub, koha Peal tntwu
ncmas.

Õhtusel koosolekul waadati tema eel
arwe ja koosseisud läbi ja kärbiti kulusum
masid umbes 400.000 marga wõrra.
Täna tuleb arutusele tollipeawalitsuse
eelarwe. kusjuures alamkomisjon nimeta
tud asutuse tegewusega hommikul enne
koha Peale Lutwunema läheb.
Sõjaministeeriumi eelarwe alamkomisjon
arutas eila inseneerlise warustuse eelar
wet jn wähendas mitmesuguste materjaa
lide muretsemiseks nõuetawat summat
2.375.000 marga wõrra.
Kohtuministeeriumi eelarwe alamkomisjoni
liikmed Tallinna keskwangimaja waatamas.
Ühes prokuratuur-esitusega on kohtumi
nisteeriumi eelarwe alamkomisjoni liikmed
täna kell 10 hommikul Tallinna keskwangi
maja waatamas, et koha Peal Lutwuneda
nimetatud asutuse olukorraga.
Läinud reedel käis sama komisjon Tal
linna eeluurimise wangimaja waatamas,
kusjuures koha peal selgus, et meie mõne
de tvangimajade wanamoodne ehitus prae
gusel korral kuidagi wangiwahtide ja
ametnikkude personaali wähendannst ei
wõimalda. Kuna Walga arestimaja ningv
Wõru ja Pärnu wangimajad enam-wähem
uuesüsteemilised on ja ajanõuetele wasta
ivad, jättis Tallinna eeluurimise wangi
maja mulje, et see juba arkitektuuriliselt
awaramaid elutingimisi wangistutele
pakkuda ei suuda. Ka teiste linnade lvangi
majad oma ehituslise seisukorra järele, pea
le Walga, Wõru ja Pärnu wangimajade,
paremaid tingimisi wõimaldada ei suuda.

Pensiooni saamise palwete rohkus.
Linn kinniswara omandanud.
Wiimasel
linnawalitsuse koosolekul oli
Linnawalitsuse Poolt on hiljuti linnale
arutusel
terwe
rida Pensiooni saada soowi
ära ostetud Kalamaja uul. nr. 8 asuw Te.
jäte
Palwekirju,
milledest osa PaUveid ra
terewlewi maja, mis neil päewil linna nia
janduskomisjoni Poolt omaniku käest üle huldati, kuna mõned tagajärjeta jäeti.
wõeti.
saada üheks huwitawamaks premjnäriks terwe
käesolewa hooaja kohta.

maise naiseliku ootlusega. Seal on lõppude lõ

puks ainus «puht-puhas" inimene tertves „Sim

«Simson" pakub haruldaselt palju wõima sonis", see, kelle tragöödiat meie näeme
Ottilie Lukk'i laulu- ja luuleõhtu.
lüsi igale lvähegi fantaasiarikkale näitejuhile ja Simson ise, kelle poole jagamatult kalduwad
Ottilie Lukk on oma muusikalise hariduse Mas sümboolikas kaewub see sisemine ideeline kõigile weidikencgi loomiZrõõmsaile näitlejaile, meie sümpaatiad, olgugi et ta kahtlemata on,
Petrogradis saanud, pr. Nürmani, Mirskaja ja draama Mälisesse tegewustikku: armu- ja ha tema lawale seadmisel wõiwad täies hiilguses nagu ta ise seda ütleb, ..pühitsetud lollusega".
Grening-Wilde juures õppides. Ta on juba lastusrikkast südamest on tõusnud aitamise ja näidata oma kunsti nii dekoraator kui kostüümi
' «Simsonis" on algusest lõpuni walitsemas
Petrogradis ajaloolist kontserni organiseerinud päästmise aade (Jimmy), mis tuleb meelthdtwa joonistaja, parukaseadjagi peab siin kogu oma idamaa kõige jõhkrani õhkkond täis metsikut kir
ja ka laupäewasel klmcseedil, 20. jaan. kell 3 massi juure; esimene ja ainus, kes ta äratun ofawnse ja maitsega tegew olema.
ge, südametut julmust, aukartusetust teise ini
«Simsoni" aine on wõetud Manast testamen mese mina eest, seljatagant taptvat argpüksust,
õhtul ..Estoonia" kontsertsaalis, on ajalooline neb ja talle pea Marju annab on tõde-skeptiline
iüne, milles mitte ainult klassikaline muusika, mõistus (kerjus); aatele laenab ta oma käsi- dist, ja tema Mälist sündmustikku tunneb pisem kättemaksmishimu, werejanu, alatust ja suurus
waid ka kõige uuemad lvoolud on alla kriipsu Marre teguwõim, mis ise on pime (Ned Litd)' lapski. Loomulikult ei jäta kasutamata hullust. See on sõnniklatva, kus õitseb kõiksugu
tatud. Programmis on ka prl. Lukk'i saksakeel ning sellena lõpuks aate enda wastu pöördub omi monaxli õigusi ja käsitab aluseks ivõetud kummalisi lilli, mis oma mürgiste wärw.ide ja
sed luuletused ja ta tõlked Eesti keelde. Kla ning ta maha lööb, sest segab end Mahele ahnus ainet isepäraselt, nii nagu seda nõuawad tema lõhnadega haawawd meie silmi ja nina, kuid
tveril saadab S. Mamontoff
käega katsutama järele, Mõimuiha, Maraiha, kujundustahe ja tema ilmamaade. «Simson" mis ometi on lõpmata huwitawad.
«Estonia" kontsertbüroo^
Draamateaatril on siiamaani nagu seda
(John Wible); meeleheitest wõrsunud meeletuse kannab alapealkirjana «Häbi ja armukadedus",
Mõrdkujuna otsib jumalat Mana Neaper, et teda see näitab, mis seisukohalt läheneb autor omale on tunnustanud arwustuski iseäralist õnne
Draamateaater.
tappa, kuna ta ci aita, ning lausub Jimmy kor teemale. HuMitaw, et üldiselt peetakse „Sim olnud Schilleriga seda tõendawad praegugi
Homme, kolmapäetval, esietenduseks „Sim juse juures, et on tapewd jumalapoeg... Nii sonit" üheks Wedekindi nõrgemaks tööks; kui- „Maria Stuarti" etendused, mis wiimastel kor
son". Pühapäewal, 27. skp. Ed. Türk'i 1b aas kastub selle teose äärmises pinges, äärmises Mõrd see arMamine põhjendatud on, selle üle dadel wiimse kohani wäljamüüdud. swid Draa
ta näitelawaline juubel. Laupäewal, 2. weeb koonduses iga kuju sügawasse sümboolikasse, otsustagu publikum ise. Näitejuht igatahes on mateaatril on samuti olnud õnne näidenditega,
mis lihtsana, arusaadawana, selgena nägemuse kõik teinud, et see näidend wähemalt laMal _ ei mille aine tvõetud kas otsekohe wõi kaudselt
ruaril «Näitlejate möllang".
TeaatribÜroo,
na hõljub üle tolle laiaulatusliku ja sünge ühis tunduks mitte nõrgemana kui tema cmtori teised piblist ..Salome", ..Juuditi" ja «Pewulia
ga". Loodetawasti sammub «Simsongi" seda
konna kujutuse, mis surutud selle erikordse teose teosed.
„EStoonia" teaater.
12-sse pilti. Jimmy osas Toomas Tondu,
«Simson" on just haruldaselt lawaline.- teed mööda. Näidaku meie publikum jällegi
Siin oa algusest lõpuni teaater, mõjutu teaater, kord, et ta tõepoolest oskab hinnata tõsist kuns
Täna, teisipäetval, esietenduseks tuleb eesti kerjus Eduard Kurnim, Ned Lud Ser
gius Lipp, John Wible Harrh Paris, Mana kaasakiskuw, põrutaw, naerma panew, effektne tiwäärset tööd seda tööd on eriti „Simsoni"
keelsele esilavastusele Ernst Tolleri draama Neaper Aleksander Johannson. Peaosades teaater. „Simsoni" on kirjutanud luuletaja kallal teinud kõik tegelased erandita, Juhatuski
Masinahävitajad". Selle teose wäline tege Meel Betty Kuustmann, Netty Pinna, Hilda hingega suurepärane Latvatvõimaluste tundja, on lahkesti selle lawastuse tarwiS määranud
wustik on asetatud 181õ-nda aasta Inglismaa Gleser, Agathon Lüdig, Johannes üksip ja Hu kes ei häbene tragöödiaga kõrwuti seadmast kõi erakorraliselt suure krediidi, suurte kulude kat
le mil kudumismasinad tõrjusid käsitöö wälja, go Laur. Peale selle kogu koor. Näitejuht ge groteskimat groteski.
miseks on hinnad kõrgendatud, mis aga ei to
übtlasi hulga töölisi leitvatuks tehes. Näljast, Hans Lauter. Werner Nerep'i muusika,
hiks heidutada kedagi, kes oma raha eest ka mi
Shakespeare'i
kohta
on
öeldud,
ta
olla
näit
tvlletsusest, hädast, tööpuudusest äärmuseni kihu
Honrme, keskn. «Madalik" pr. Jenny Eos leja kodumaa; sama maksab „Simson'igi" kohta dagi harukordset tahab näha.
tatuina tungiwad töölised masinaile kallale, et tianderiga külalisena Marta osas,
Simsoni osas Eduard Türk, Delila
mitu lauset, setu mänguwõimalust.
neid häwitada. «Masinahäwitajad" on teatud
Maria Türk. Tegetu näiteseltskond ja koor.Teaatribüroo,
Kolm
ilma
on
nii
on
näitejuht
sellest
määrani G. Hauptmanni ..Kangrute" taoline,
A. Wedrolt, peale ..Sõjamehest lau
aru saanud „Simsc>nis": seal on kõigepealt Wiisid
niipalju kui asi puutub wälisesse draama-täiku.
lu"
wiisi,
mille loonud Ed.' Türk ise. Kostüü
F.
Wedekindi
„Simson"
Draamateaatris
esi
elaja hingega würstid, iga würst oma ette ha mid O. Oboljaninowalt,
Masinahäwitajad" erinewad aga ..Kangruist"
dekoratsioonid A. Tuu
etendusel.
ruldaselt huwitaw kuju, nemad eduStawad pea
selle poolest, et siin tvälise dramatismi põhzal
Homme, kolmapäewal, tuleb Draamateaatris asjalikult näidendi groteski külge, 'seal on randilt. Tõlge A. Adsoni oma, latvastus W,
areneb Puhta inimsuse mõtte traagika, et unis
Mettuselt. Teaatribüroo.
tajaks hüüatvad nii ettcwõtjad km töölised seda, esietendusele pikema ettewalmiswse wiljana Delila, pooleldi elajas nagu würstidki. pooleldi
däämon
wampiir.
kuid
siiski
omapärase
idakes tvõitleb inimese eest. kes elab übede kur kauaoodatud Wedekindi mis tõotab
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JaoSkonna-arStide palga ja köõfingimiSte
reguleerimine.

km mäakonnawalitsuse poolt kinii 1921. a.
arutamiseni edasi lükatud. Maakonna-Ler.
wishoiu osakonnal tuleb selleks ajaks lws
tawate ettepanekutega esineda.

Elwa alew soowib nulitsate prügitamiscks
laenu.

Ellva omal koosolekul ot
sustas Elwa alewi piirkonda kuuluwate uuUtjate ühe osa prügitamise peale riiklikku
laenu paluda, sest alewi asutamisega on
mitmed kihelkonna tee-jaod olewi korralda
da langenud, mis aga wihmastel aegadel
liig porised sa kiiret kordaseadmist nõuawad.
Kuna alewil muid hädatarwilikke kulu
sid on, siis ei jaksa ta üksinda kõiki kiilu
sid kanda, lvaid ainult ühe osa neist.
Sellepärast wõttis alewiwolikogu käes
olewa aasta eelarwesse uulitsate prügita
miseks 1 miljon marka üles, missugusest
suminast alew 200.000 marka kannaks, kuna
800.000 marka wlekS riigilt laenuna paluda.
-4.—j
Walaamaatt.
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Walga muusikakooli uueks direktoriks
kunstiseltsi poolt lvaliti hiljutisel koosole
kul hra WilmansoM Endine direktor hra
Pehka asub Otepäässe köstri ametisse.

Wvllawalitsuste moodustamise raskused kirju koossei
suga nõukogudes. Läti põllumehed „rnukukkedeks".
Asunikud sammuwad wanade Põllumeestega kä
sikäes.
Wvlgaman kballäonMvalrtsnste walimised
läksid põllumehe seisukohalt, rahuloldawalt.
Mitmes wallas said põllumehed seisukorra
peremeesteks, kus ka siis kergem oli uut wal
lawalitsust moodustada. Nii näit. Patkülas,
Helmes, TõlliHtes jne. Kus aga põllumees
te wastased enamusele pääsesid,seal ei maks
nud aeg raha,— ehk õigemini öelda, seal
maksis aeg raha, sest kõikide tülitsemise päe
wade eest maksetakse ju päewarahasid. Nii
waliti Keenis, Kuigaisis ja Kaagjärewes 3
päewa wallawalitsust. Keeni wallanõukogus
on kõik kolm rühma: põllumehed, sotsid ja
kommunistid, ühesuguselt esitatud, igal 5
esitajat, mispärast siin peaaegu kõige suure
mad raskused esile kerkisid wallawalitsuse
moodustamisel. Sots ei toetanud kõmmu
nisti ja wastupidi, nii et iga kandidaat alati
wiis häält poolt ja kümme wastu sai. Kaag
järwes olid kommunistide asemel kisklemas
n.n. Läti põllumehed, kes arwasid, et eestIonj». J''niänc põllumees ei

wähesed jõuawad maksta.

Harilik tuba lihtsa mööbliga ja küttega
maksab wähemalt 2000 marka kuus, ena
masti aga rohkem. Päris õnneks loetakse
seda, kes weel 1600—1800 marga eest kor
teri leiab, nagu see weel aasta tagasi täiesti
wõimalik oli. Arko,
Malga teated.
Malga uus limtawalitsus.
moodustati wiimasel erakorralisel linnawo
likogu koosolekul, mis oli 10. jaanuaril
poolelijäänud järjekorralise wolikogu koos
oleku jätkuks.

Majaomanikkude rühma Poolt seatakse
linnapea kandidaadiks üles hra J. Soo,
mille järele kommunistide esitaja teatab, et
nemad kodanlise walitsuse Poolt ei hääleta.
Hra Soo walitakse 25 häälega poolt, 15
hääle wastuseismisel linnapeaks.
Linnapea abideks waliti endine linna
pea hra Kokkult (rahwaer.) ja linnanõun.
hra Krustück (üürn.), kuna aga sotside poolt
ülesseatud kandidaat hra Pahla läbikukkus.
Seega jäid sotsid ilma esitajata linnawa
kitsuses.

Newisjom komisjon otsustati walida
7 liikmeline. Newisjom komisjoni kandidaa
diks seati üles ka kommunistide Poolt hra
Madal, kes aga hääletamisel läbikukutati.
Rewisjoni komisjoni waliti sotside poolt
Pahla ja Pastarus, üürn. ja dem.-sõjaw.
rühmast Peterson, rahwaerak. Lenzins, m<i
jaomanikkude rühmast Pullissaar ja wähe
musrahwuslaste seast Protopopow.—a—
Narwa teated.
BBaiaaUBBIBEBBDB

heidetud.

Et walla majapidamistes kokkuhoidlik
määrati keskmiselt wallawanema kuu
palgaks 500—1000 marka, abidele 250
500 mrk. ja sokretäärile 5000—7500 mrk.

kuus.

Ptmi MaksünaWMsufe mgghNS'KMe
öpürdamd.

Tartu teated.
Osawõtt karskusliidu kelgnwäest ela)u.
Osawõtt karskusliidu kelgumäest niuu
kub järjest elawamaks, waatamta sellele, et
see lõbu halwcmal juhusel kalliks maksma
woib minna. Iseäranis palju oli lõbusõit
jäid läinud pühapäewal, milleks suuresti
kaasa aitas ka pehme sulawõitu ilm. Sõi
detakse enamasti oma kelkudega, mis wäga
mitmesuguse suurusega ja ilma tüürita,
mille tõttu ka tihti ümberkukkumisi ette tu
leb, iseäranis sillalt ülesõites (Tähtwere
uulitsa kohal), kus langemine liig järsk on.
juba rohkesti kohale jõudnud.
Läinud nädala lõpuks oli juba rohkesti
üliõpilasi kohale jõudnud. Paljud tulid
küll eksamite pärast waremalt, kuid enanmS
on korteriotsimise pärast kohal, sest igaühel
ei ole wõimaük täit üürihinda opetöö wahe
ajal maksta, mille tõttu ka endised korterid
käest ära anti ja nüüd uusi otsitakse. Kor
tereid on küllalt saada, waatamata ülwpi
laste alalise juurekaswu peale, kuid nende
eest nõutakse niisugust hinda, mida ainult

wõi koos töötada ja aitasid sotsid pukki. Lõ
puks on aga siiski korda läinud igas wallas
wallawalitsust moodustada. Pahempoolsed
tahtsid end alati puhtparteilistena paista
lasta ja talitasid ülemalt poolt saadud juht
nööride järele, ilma et neid oleks tahtnud
walla oludega kokkukõlla wiia. Asunikud, kes
suuremalt jaolt ignoreerisid sotsisid,(Walga
maal tööerakonda ei tunta), lugesid eneste
huwid wanade põllumeestega ühesugusteks,
ja läksid wanade põllumeestega kaasa. Suu
remalt jaolt wõib walituid wallawalitsusi
asjalikkudeks pidada. Paljud endised pahem
poolsed „wallaisad", kellel oli korda läinud
enestele 2000—3000 margalist kuupalka
wälja pigistada, on nüüd „kolikambrisse"

Tööerakond sa asunikud nõnawad koostöötamist sotside
ia isesotsidega wõimaluse koreal isegi kommunisti
dega. Põllumehed selle wastu.
Eelläbirääkimised walitsuse moodustamiseks.
Maakonnäwalimised Pärnumaal andsid
õige tähelepanemiswäärilisi tagajärgi. Ku
na põllumehed rõõmustada wõisid, et wa
lijate usaldus nende wastu,endiseks on jää
nud, seega nende töö heakskiitmist leidnud,
ern tööerakond ja sotsid oma poolhoiu maa
konnas kaotanud. Valimistel said põllume
hed 15 kohast endised 7 kohta tagasi, töö era
kondlastele jäi endise 2 koha asemel iiksai
nus ning sotsidele 6 kohast ainult kaks.
Tööerakondlaste kriisitamine nii keskwalit
suses kui maakonnas, ja sotside demagoo
gia on walijate poolt õiget hindamist,
karmi hukkamõistmist leidnud. Kuid sellest
ei taha need isandad põrmugi aru saada.
„Waba Maa" kelkis weel yeil päewil, et
usalduse kaotanud tööerakond (1 mees) sau
wat ka ilma põllumeesteta maakonda wa
litseda. Kui põllumehed läbirääkimistesse
astusid tööerakonnaga Me maakonnawalit
snse moodustamise asjus, siis pandi sealt
poolt wõimatuid nõudmisi ette . Muu seas
teatati, et tööerakondlane ainult sel juhtu
misel walitsuse toetamisest osa wõtaks, kui
suudetakse isesotsidega kokkuleppele jõuda,
mis õige kahtlasena tundub. Kokkulepe jäi
saawutamata ning tuli oodata, kuidas asjad
maakonnanõukogu koosolekul knjunewad.
Kahjatsemisewäärt sellejuures on, et asuni
kud ennast linna tööerakondlaste poolt wõr
giltada lasewad, kellega neil Nxwwalt min
gisuguseid ühiseid hnwisid on. Sellega
raisatakse asjata aega, mille all maakonna
huwid kannatawad. Põllumeestel ühes asu
nikkudega oleks maakonnawalitsuses 9 häält,
seega enamus, mille tõttu põllumeeste ühi
sele perele maakonuawalitsuse kujundamine
raskusi ei teeksMaakonnanõukogu esimene kooSolck.
Uus maakonnanõukogu pidas oma esi
mest koosolekut 19. jaanuaril s. a. Koos
oleku awab maakonuawalitsuse esimees
terwitades uut Pärnumaa peremeest.
Põllumeeste esitaja hra M. Laarman
paneb ette koosoleku juhatajaks walida eu
dise nõukogu juhatajat hra Tõrwandit.
Hääletamisel ei saa ettepanek tarwilist ena
must kukub läbi. Nähtawasti puudus
tööerakonnal ja asunikkudel tõsise töö tege
miseks tahtmine, sest egas muidu hääleta
tud isegi koosoleku juhataja walimise was
tn. Järgneb Th. Pooli ettepanek määrata
waheaeg. Seda toetab Nea. Peale wahe
aja walitakse koosoleku juhatajaks siiski
Tõrwand.
Nõukogu juhataja walimine.

Loeng ProStittttftoo,nst.
Põllumeeste esitaja M. Laarman tea
Narwä naisseltsi korraldusel peetakse 2i. tab, et põllumehed ei wõta nõukogu juha
/aan. kell 6 õhtul „Wõitleja" saalis loen tuse walimisest osa, waid jääwad erapoote
tuks, seni kui pole selgusele jõutud, misgut pMstitutsioonisl.

suguste! alustel ja missuguste rühmade
poolt maak.-walitsuS moodustada tahetakse.
Kom. Rea teatab, et nende poolt on katset
tehtud koostöötamise wõimaluse loomiseks
sotside, tööerakonna ja asunikkudega. Osalt
olla see ka tagajärgi annud kuid lõpuli
kult olla asi alles selgumata. Nõukogu ju
hataja kandidaatideks seatakse üles J. Nea
poolt Wl. Kangur ja asun. Fuks'i poolt
Th. Pool. Hääletamisel antakse hääli:
Wl. Kangurile poolt 2, wastu 3 ja erap. 9.
Th. Poolile jpoolt 3, wastu 2 ja erapool. 9.
Nähtawasti ei ole pahempoolse koalitsi
ooni loomine soowitawaid tagajärgi annud.
Nõukogu juhatus jääb walimata.
Järgmise koosoleku määramine.
Et rühmad, isegi nõukogu juhataja wä
limise küsimuses ei ole suutnud kokku lep
pida paneb mul. M. Laarman ette koosole
kut sedakorda lõpetada ja kahe nädala 'pä
rast uuesti kokku tulla. Enamus hääletab
tvastu. Samuti ei saa ka asunik Käsper'i
ettepanek määrata tunniline waheaeg
tarwilist cnamrrst. Lõpuks kordab asun.
Fuks põllumeeste esitaja ettep. järgmiseks
koosolekuks kahe nädala pärast uuesti kok
ku tulla, mis sedakorda jaatawalt otsusta
takse. Imelik, et seekord ettepaneku poolt
hääletatakse, kuna seesama ettepanek läbi
kukutati, kui ta põllumeeste pool: esitatud
oli.
Muljed.
Üldiselt jättis esimene koosolek mulje,
et osa nõunikkudel puudus töö algamiseks
jõud ja tahtmine. Wististi on Toompea
kriisitamise haiguse idud ka siinsetele tööera
konna ja asunikkude juhtuvatele tegelastele
külge poogitud. Sellest peaks aga katsuLama wabcmeda, sest kindlasti ei ole wali
iad saatnud oma asemikka kitsaid erakonna
hnwisid kaitsema wai d' eestk ä t t leo
wat tööd tegema. Loodetawasti peaks
sellest kainemalt mõtlejad, meie uoorpõl
lumehed-asuniknd, aru saama, endid erakon
dade eestkostjate alt wabastama ja loomale
tö.öle rakendama. Tahtmist selleks peaks ju
olema» li.

Tcisipäewal, 22. zaauuaril 1924. a.
Weisjäewe mahalaskmine
Oh na jõe süwendamine ja
õgwendamine.
Pärnumaa Karksi walla ja Wiljandnnaa
Kärstna walla põllumehed esinesid 1922. a.
põllutööministeeriumis palwega Weisjör
we weepinda riigi kulul alandada, Ohna
jõge puhastada, süwendada ja õgwendada.
Wee all kannataw maaala on umbes 2000
dessätini madal, soostunud talupidajate
ning riigiheinamaa, raba ja riigimets. LZ
wiosa wee all kannatawaft maast kuulub
riigile, wähcm osa ülalnimetatud waldade
30 talule, mispärast ka riik sellest suurest
maaparanduse tööst peaks huwitatud olema,
on ju riigimetsa soostumise põhjuseks ka
kõrge põhjawesi. Weisjärw on 5,7 ruutwersLalise pinna suurusega, asub Karksi ja Karst
na waldade piiri peal. Põhjast, läänest ja
idast on ta ümbritsetud kõrgustikkudega,
jättes põhjapoolsele järwe kaldale paari
ning läänepoolsele kaldale 1% wersta laiu
se madala maaribi heina- ja karjamaad,
kuna lõuna pool ning lõuna-lääne vool järWest asuwad madalad, soostunud talupida
jäte ning riigi heinamaad, rabr ja riigi mets. Weisjärwe ei woola ühiegi jõge sisse,
kuna wälja üks „Ohna" jõgi moolab. Ohna
tuleb wälja Weisjärwe lõunapoolsest otsast,
kohal, kus järwel on lõige madalam kallas,
woolntes edasi suuri käänusid tehes mööda
nmdalaid heinamaad, nwtsa ni'm raba, olles
kogu jooksu ulatusel Karksi ja Kärstna wal
dade, ühtlasi ka Pärnu jaWiljandi maakou
dade piiriks, edasi Taagepera ja Karksi wal
dade, s. t. Walga ja Pärnu maakondade
piiri mööda ning lõpuks läbi Taagepera
walla, Holdre, Homuli, Koorküla mõisate,
Tõrwa alewi ja langeb Suislepa mõisa ko
hal ka Ohna jõe. nime all Wirtsjärwe. Oh
na on tvõrdlemisi wäikese kalduwusega.
Jookstes pehmet maad mööda, on tal kal
dad kokku wajunud ning kokku kaswanud,
nii, et kohati kõigest 1—1,5 mrt. lai on.
Et Ohna jõgi Weisjärwest wäljawoo
lawa wee ainukene tee, sellepärast on weel
wäljawool Weisjärwest takistatud ja wee
pind järwes kõrgel, mille tõttu ka põhjawe
si ümberkaudseis heina- ja karjamais ja
metsas kõrgel hoidub, wihmasel ajal
nagu seda möödaläinud aasta oli, maa lau
sa weega ttleujutatakse. Ohna jõe ääres asu?,
wad Karksi, Kärstna ja Taagepera endiste
mõisate metsad, missugustesse nende en
diste omanikkude poolt kraawid sisse on las
tud lõigata, et maid metsa kaswuks kulti
weerida, kuid nüüd, mil jõgi ummistunud
ning wett täis, seisawad la kraawid metsas
wett ääreni täis.
Karksi mõisa endise, omaniku poolt oü
juba ennem kaks korda algust tehtud Weis
järwe tvcepinna alandamisega ning selleks
magistraal-kaanali siht sisse aetud ja ära
looditud, mis aga praegusest sihist kõrwale
läheb, kuid pealetulewa'sõja tõttu on see
projekt teostamata jäänud.
Põllutöömiuisteeriumi kultuur - tehm*
kute poolt tehti möödaläinud suwel loodimi
fc tööb ja walmistati Weisjärwe mahalask
mise ja Ohna jõe õgwendamise ja süwenda
mise projektid, luna talupidajad omalt poolt
136 tööpäewa omal kulul sinna juure tegid.
Uue, sisseaetud kaanali (jõe) siht al
gab Weisjärwest Ohna jõe suust kohati uut
pinda,kohati wana jõe sängi mööda. Pro
jekteeritud kaanali abil on wõimalik Weis
järwe weepinda alandada 1,3 meetri wõr
ra. Kogu töö teostamine läheb kokkuseatud
eclarwe järele kaks ja weerand miljoni
maksma. Töö on algamata sellepärast, et
wiis talu keeldusid omast maast kraawi lä
bi laewata lasta ja ei annud lubadust selle
korrashoidmiseks. Nende wiie talu omanik
kude peale andsid teised põllumehed Pärnu
maakonna weeromisjonile laebtuse sisse, et
ilma nende nõusolemiseta nende maadest
projekti järele kraaw läbi wõetaks.
Pärnu maakonna weelomisjou rnua is»
tangul 7. jaanuaril maakonuawalitsuse ruu
mides eelpool nimetatud asja arutamisel
otsustas: arwesse wõttes, et kaanali kaema
mise wastn protesteerijad wiis talu otse
kohe kaanali kaewamise wastn ei ole, kuid
kaanali ja selle mulla alla minema maa
ning kruntidest kaanali läbi eraldatud maa
tükkide eest tasu nõnawad, kaebajate woliui
kule põllumehele J. Kiwisäkile, leS ei olnud
isiklikult wcekomiSjvni koosolekule ilmunud,
ettepanna tasu asjus wabatahtlikult kokku
leppida. Kui aga kokkulepet ei peaks saama,
siis w-i-kuus koha peal ülewaatus ette wõt
ta. Orivu.
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lllajünimsMe elu.
Waluuta kursside langemine
la diskonto-protsendi tõsi
mised Euroopas.

28.

Kaia
Tiim!ea!ed-

Eüroops ja Ameerika kiwWe Sam mahekord.
Ainukesed jõuallikad kaubanduslise täht
susega on kiwisüsi, petrooleum, naturaal
gaas ja wesi. ühe Saksa statistikeri hilju
tise wäljaarwannse järele langes 177.600.008
hobusejõust, mis sacNvutatud nimetatud al
likatest 1919. aastal, 160.600.008 kiwisöe
peale. See näitab, et waatamata wiimasel
ajal ilmsiks tulnud Petrooleumi tarwitamise
kaswamise peale, jääb kiwisüsi ikkagi domi
neeriwaks jõuallikaks kogu ilma jaoks.
Teine põhjus, miks Kwisüsi äratab hu
wi, on see asjaolu, et ligi 90% kogu ilma
tagawarast tuleb ainult kahest maaosast, mis
iseenesest küll suured, kuid koguni wäikesed
ivõrreldes kogu maakera pinnaga. Üks nen
dest maaosadest esitab Põhja-Ameerika
Ühisriikide idaosas olewaid kiwisöe wälju,
teine mahutab endasse Inglismaa, Saksa
maa, Belgia ja Põhja-Prantsusmaa. Seda
mööda kujuneb ka suurem osa kogu ilma
kaubandusest ja tööstusest nendes kahes
maaosas ja ühenduses nende kahe maa

maal 0,6 tonni, Prantsusmaal ja Bel
gias waewalt rohkem.
Söekaewamise killud suurenewad selle
tõttu, et alalõpmata tungib wesi kaewan
dusse ja seda on tarwis wälja pumbata,
rõhumise tõttu murduwad propsid ja neid
on tarwis wahetada, puruneb muld ja lau
geb alla. Nii oli Inglismaal enne sõda
iga 1008 töölise kohta, kes olid tegewad

Euroopa waluutade üldine langemine
dollari wastu, mis juba kauemat aega kes
tab, sunnib üksikuid keskpankasid kõiki abi
nõusid ära kasutama, et selle nähtuse wastu
wõidelda. Harilikkudel aegadel oli harili
otsekohese söekaetvamisega, 1188 töölist, kes
kuks ja mõjuwaks abinõuks rahakursi lan
gemise wastu ametliku diskonto-protsendi
tegid muid tarwilikka töid kaewauduse jun
tõstmine. See wõib muidugi ot'ustawalt
res. Nüüd, kus kõikide tööliste tööpäew
on lühendatud, tuleb iga 1000 söekaewaja
mõjuda ainult siis, kui riigi rahaasjandus
kohta 1500 töölist muude tööde jaoks. Sel
täiesti korras on ja kui rahaturul mõjuwad
le tagajärg on, et rohkeni on tarwis ini
on ainult turust enesest oleneivad faktorid.
inesi, kes on tegewad kiwisöe hulga muretse
Kui aga ühel ehk teisel Põhjusel rahaturul
misega. Suur-Britannia kiwisöe saak oli
kõrwalised mõjud ilmsiks tulewad, olgu Pa
peaaegu seesama 1922. aastal, mis 1906.,
berraha trükkimise näol, wõi waluuta nõud
kuid 1922. aastal oli tegewuses 1.100.000
mise näol riigikassa poolt wäliswõlgade
inimest, 1906. aastal aga kõigest 375.008
maksmiseks (nagu Praegu Inglismaal), siis
Teiselt poolt aga saab iga tööline umbes
ei suuda diskonto-protsendi tõstmine üksi
45% rohkem palka, fn« W '"i aa ötal,
muidugi tasakaalu waluuta nõudmise ja
nii et wähema saagi juures peab hind jää
osaga.
pakkumise wahel jalale seada.
ma kõrgeks.
Euroopa
maaosa
annab
ligi
50%
kogu
Nii, näiteks, Soome pangal korda
ilina
kiwisöest
ja
ligi
40%
tuleb
Ühendatud
1923. aasta esimese weerandi jooksul
käinud aasta lõpul diskonto-protsendi tõst
riikide wäljadelt, kuigi need proportsiionid produtseerisid 1.087.733 söekaewajat Suurmise teel tõesti waluuta kurssisid kindlus
on wäga muutlikud. Kiwisöega kauplemine Britannias 67.077.543 tonni müiidawat ki
tada.
arenes palju warem Euroopas, kui tähtis wisütt, mis maksis £> 58.156.716 ehk
Praegusel korral katsub selsamal teel osa aurujõu ja tööstuse edenemises. On 267.518.409 dollarit, täh. natukese wähem
frangi langemise wastu wõidelda Prant fakt, et 1860. aastal Produtseeris Suurbri kui neli dollarit tonn. Otsustades esimese
suse pank, kes mõne päewa eest diskonto tannia üksi neli wiindikku kogu ilma kiwi weerandi järele, tegi igaüks nendest üle
protsendi tõstis 5 pealt Peale. Kuid söest; see Produktsioon kaswas alatasa, ku miljoni töölistest läinud aasta jooksul 280
Prantsusmaal annab diskonto-protsendi ni 1913. a. jõudis omi kõrguse tipule, an päetva tööd ja produtseeris 252 tonni ki
tõstmine waewalt neid tagajärgi, sest et ko-. des 287.088.000 tonni kiwisütt. Sealjuu wisütt, mille wäärtus on umbes 1008 dol
gu Prantsuse rahaturg desorganiseeritud res aga langes Suur-Britannia osa ilma larit. Kui aasta Produktsioon on wäärt
on. Prantsusmaal ei ole küll tegelikult söeproduktsioonis 80 % pealt 1860. aastal ainult 1008 dollarit, siis on selge, et Palk
uue paberraha trükkimist olnud ehk küll rii 21% peale 1913. aastal. Selle languse Põh peab tuntawalt sellest wähem olema. Tõe
gikassa puudujäägid iga aasta kümnetesse juseks maailma juhtiwa jõu arendamises ja poolest sai tööline keskmiselt 2,22 dollarit
miljardidesse on ulatanud. Raha trükki kontrollis oli majandusime tõus Ühenda päewas ja kuigi aasta lõpul olid palgad
mise asemel on Prantsusmaa emiteerinud tud riikides ja Saksamaal ühes kiwisöe pro kõrgemad, wõib öelda, et töölise aastapalk
lühikese-ajalisi kassawekslid, mille hulk ula dutseerimise edenemisega Prantsusmaal, ei tõuse üle 700 dollari.
tas läinud aasta esimesel poolel üle 58 mil Belgias, Austrias ja mujal.
Saksamaal, Belgias ja Prantsusmaal
jardi frangi. Seni kui sise- ja wäljamaa Ühteaegu muutusega üldproduts. proports. on olukord umbes seesama. Wäike saak
publikumil usku oli frangi kindlusesse, ei on olmtd alaline langus ühe inimese Pro ühe töölise kohta teeb kiwisöe hinna tööstuse
mõjunud need kassawekslid otsekohe frangi' "duktsioonis Euroopas ja tõus ühe inimese jaoks nii kõrgeks, et Euroopal ei ole wõi
kursi peale, sest et neid ikka uuesti ja suu saawutuses Ühendatud riikides.' Praegusel malik müüa oma kaupu küllalt odawalt ja
renewates summades pikendati. Niipea ajal produtseerib üks söetööline Ühendatud niimoodi saada raha rohkema tooresainete
aga, kui see usk kadus, muutuwad need kas riikides üldiselt kolm korda niipalju süsi ostmiseks Ameerikast. Tagajärg on see, et
sawekslid frangile äärmiselt kardetawaks, sest aastas kiti söetööline Euroopas. Selleks on kaubandus on takistatud. .
Kuid Briti saetööstus kestab edasi ja
et neid rahaturul enam pikendada ei saa. rida põhjuseid, millede keskel esimesel ko
Rahaturg nõuab sula frankisid, et neid Pea hal seisab asjaolu, et söelademed Ameeri saa ikka eest leidma Ameerika konkurrentsi,
legi esimesel wõimalusel kindlaks waluu kas on lähemal maa pinnale ja paksemad. sest ta Peab tormiliste turgude leidmisel
taks ümber muuta. See «põgenemine dol Euroopas tehti palju wäikseid söekaewan osalt Põhja-Euroopa turgusid arwesse wõt
larisse", mis mõni aeg tagasi Sa" maal duši kitsaste juurdeweo teedega, enne kui ma. Kiwisüsi moodustab 80% laeivakoor
päewakorral oli. on nüüd Prantsuse raha näitasid kogenrused, et kasulikum on söe ina kaalust ja 10% laewakoorma wäärtusest
ringkondades hüüdsõnaks saanud, ja kisub kaewamine suure produktsioonina, suurtes kõigil Suur-Britanniast wäljaminewatel
ja laiade juurdeweo teedega.
franki wastupidamata jõuga alla. Riisugu kaewandustes
Töödwähendawaid
masinaid tarwitatakse laewadel. Umbes 30% kogu kiwisöest, mis
sel korral ei suuda V 2 % diskonto-protsendi
Ameerikas palju rohkem: ligi 68% Amee produtseerib Jngnlismaa, wcetakse wälja
tõstmine seisukorda weel päästa.
rika kiwisöest on kaewatud masinatega, Eu kas laeiva-bunkri sütena wõi laewakoorma
Peale diskonto % tõstmise wõitleivad roopa omast aga ainult umbes 15%. Kuid na. Soe eksport on olulise tähtsusega
prantslased ka politseiliste abinõudega wa arwesse wõttes kõiki nimetatud asjaolusid, Briti majanduselu jaoks ja peab kestma
luutaspekulantide wastu, kuid kuna waluu näib olema wõimalik, et Ameerika söekae edasi igal tingimisel.
Näib wõimalik, et Ameerika kiwisöe eks
ta langemise eeltingimised kõik olemas on. waja töötab üldse produktiiwsemalt.
siis ei aita need abinõud muidugi mitte,
Pärast sõda oli Euroopas kiwisöest suur port wõidab mõned turud Lõuna-Euroo
nagu ka kõik katsed omal ajal „Wiru" bör puudus, kuid söekaewajad lühendasid oma pas, mis ennemalt olid Briti hindlused, kui
set Eestis häwitada, seni mitte wilja ei tööpäewa Euroopa riikides kaheksa tunni hind ja transpordiolud on küllalt soodsad.
pealt seitsme wnni peale. Selle tagajärg Paljud suured Briti söeeksportöörid, nähes
kannud, kui rahapress seisma ei jäänud.
söekaubanduse Pööret, awawad ärid NewPrantsuse ajakirjandusest wõib mulje on olnud, et ikka suurem arw töölisi on Norgis, et oleks wõimalik walitseda Ameeri
pidanud
Produtseerima
sama
hulka
sütt.
saada, nagu oleks terwe ilm praegu sran
ka söe üle wrgudel, kus ei saa müüa Briti
giga sõja-jalal, ja nagu müüdaks frankisid Inglismaal on ühe töölise Prodltktsioon sütt.
kõikidel wäljamaa börsedel ainult selleks, et päewas keskmiselt umbes 8,9 tonni, Saksafranki kukutada. Kõige taga nähtakse pea
asjalikult Saksa kurikawalaid kombinatsi
Niidi-wabriL töötab 200
oone. Muidugi ei ole asi nii ja arwata on, del wäliskaubanduse bilans jälle õige ak
et frangi müüjatena igalpool esinewad tiiwne olnud. Sissewedu oli detsembris
töölisega.
kõige enne Prantsuse omad raharingkonnad, 285 milj. doll. 297 milj. ivastu 1922. aasta
Esimene
Eesti
niiditööstus asutati Tal
kes oma warandusi edaspidisest wäärtuse detsembris ja wäljawedu selle wastu 425
linna
Balti
puuwilla
wabriku ruumidesse
langemisest tahawad päästa. Ning ka wäl milj. doll. 344 milj. wastu eelmisel aastal.
1291.
a.,
wäljamaalt
toodi sellekohased
jamaalased wiskawad omad frangid turule Peale selle ulatas kulla sisseweo puhas
masinad
jne.
Algusel
oli tööliste arw wüi
arwatawasti raske südamega, et edaspidis ülejääk sama kuu jooksul 32 milj. dollarini.
kene,
kuna
praegune
tööliste
arw 288 on.
test frangi langemisest tekkiwatest kahjudest Nii on siis wälisilma kohustused Ameerika
Töölised
on
kõik
naisterahwad.
Päewane
wastu ka kaubanduse alal snurenetnas, mis
pääseda.'
töö
produktsioon
on
158—200
grossi.
Töö
loomulikult waluuta-kursside veale mõju
Ka Daani Rahtvu spank tõstis
saadused
leiawad
ka
wälisriikides
turgu
ni
diskonto-protsendi läinud nädalal 6 pealt awaldamata ei jäta.
melt: Lätis, Leedus, Rootsis, Daanis, Hel
7 peale, niisama kawatsewat seda teha lähe
weetsias ja Soomes. Et niiditöösl poolisid
Pärnu sadama tcnewus
mal ajal Hollandi Pank, nagu Jngtne le
tarwitab, siis toodi neid wälisriikidest nii
1923. aastal.
hed teatawad. Nii seisame üldise diskonto
Lätist ja Soomest. 1922. a. awtati ka
protsendi tõstmise eel kogu Euroopas.
1923. aasta laewakäigu algusest, s. t. poolitegemise wabrik, milleks wäljamaalt
Pangad on sunnitud diskonto-protsenti uks 3. maist kuni 1. jaan. 1924. käis Pärnu masinad telliti. See tööstus asub samuti
teise wõidu tõstma, sest kui naaber diskonto sadamast järgmisel arwul laewu läbi: wäl Balti puutvillatvabriku ruumides. Tööliste
protsenti tõstab, siis mõjub see rusuwalt jamaalt tuli kaubaga 68 1., tühjalt 95 l. arw on praegu 52, peaasjalikult meestööli
teiste maade waluutade peale, mida need Wäljamaale läks kaubaga 112 1., tühjalt sed. Pooliwabriku töösaadused lähemad ka
wiimased katsuwad paraliseerida protsendr 51 l. Rannasõidu laewu tuli kaubaga 617, wäljamaale, iseäranis läheb Inglismaale
tõstmisega omalt poolt. Nii tuleb rehken tümjalt 342 l. Rannasõidu laewu läks kolmweerand töösaadustest. Pooliwabrik
dada laenu-protsendi kallinemisega kogu kaubaga 195, tühjalt 634 l. Wäljamaalt saab oma tooresmaterjaali (kasepuud) Ees
Euroopas.
on sisseweetud: masinaid, põllurammu, ja tist.
Millest aga Euroopa waluutade lange hu, heeringaid, kaeru, keedusoola ja muud
Kõige paremat lõnga ketrab
mine tuleb, Peale protsentide maksmise segakaupa. Wäljawcetud on wäljamaale:
Esine Pärnu lina- ia takieiraisQ
Ameerikale, mida senini teewad ainult Jng metsamatejaali, kaltsusid, wana rauda, ki
lismaa ja Soome ning wähemal mõõdul, we j. m.,
Miil - Pärnus
sunnitult ka Poolamaa, kes oma wanu ko
Üldiselt
ivõttes
on
laewade
läbikäik
wõr
Frölilingi
saeweski juures
hustusi Ameerika äridele pidi tasuma, järg
Palume meie wastuwõtmise kohti tilkele
suurem.
neb muu seas Ühisriikide wäliskaubcmdust reldes eelmise aastaga Pea poole -Eolo".
panna.
statistikast. Nimelt on seal w.iimastel kuu-

— 7.

Tartu turu läinud nädala
lõpul.
Läinud nädala turg oli endine; niihästi
suuruse, kui ka hindade poolest. Talumehi
oli endiselt rohkesti, mille põhjuseks arwa
tawasti head teed ja Tartus peetaw aasta
laat, kust on harjumuseks saanud mitmesu
guseid sisseostusid teha. Toiduainete hin>
nad olid umbes endised, tõustes ehk lange
des 10—20 marga wõrra wilja puudalt
jne. Paljud asutused ja suurkaupmehed on
hakanud wilja kokku ostma. Nii ostis tei
se diwiisi intendantuur rohkemal hulgal
wilja kokku, makstes rukki puudast 250—260
marka, kaera puudast 240 marka, odra puu
dast 250 marka ja herne puudast 440 mar
ka. Ka mõned suurkaupmehed ostawad wil
ja, makstes umbes neidsamu hindu.
Wiljawrus olid hinnad enam-wähem
püsiwad, samuti ka walik endine. Rukkijahu
puud maksis 270—300 marka, odra tangu
Puud 350—400 marka, kaera wakk 450 kuni
480 marka, kartuli wakk 230—280 marka,
nisujahu pd. 340—390 marka, rukki pd.
250—280 marka, odrajahu puud 240
kuni 320 marka jne.
Juurwilja turg oli wähem, nagu talwel
harilikult. Porgandi matt maksis 25—35
marka, peedi matt 40—55 marka, wärske
kapsa pea 15—60 marka, herne toop 30—
50 marka, sibula toop 20—35 marka, hapu
kapsa toop 20—30 marka, kuremarja toop
20—30 marka, õuna matt 30—50 marka,
õuna tükk 3—15 marka ja õuna wakk 400
kuni 1000 marka.
Lihaturus langesid juba kauemat aega
terwiku wiisi ostes liha hinnad, kuid lauda
del jäid nad endisteks. Umbes kolme näda
la jooksul langesid terwiku wiisi ostes liha
hinnad naelalt 3—5 marga wõrra. Läinud
nädalal oli märgata ka laudadel sealiha
juures wäikest hindade langust. Sealiha
nael maksis 35—45 marka, endise 38—50
marga asemel. Sulatamata raswa nael
maksis 55—60 marka, wasikaliha nael 17—
28 marka ja weiseliha nael 16—25 marka.
Piimasaadusi oli mõnel päewal kaunis
rohkesti, teistel päewadel jälle
nii et nende hinna tõusmine ja langemine
oleneb saaduste rohkusest. Siiski hinnad
umbes endised.

Külinade ilmade tõttu oli puuturg kau»
nis suureks paisunud, kuid turu lõpul oli
enamasti kõik koormad ära ostetud. Suurt
hinna muutust märgata ei ole. Kohalikud
hobuse- ja töö-mehed ostawad ümbruskond
fetest metsadest puid, makstes 700—1000
marka süllast ja müüwad turus 650—800
margaga 1/3 süllalise koorma. Heinaturus
olid hinnad enam-wähem endised. Kauplus
tcs maksab piimatoop 17—18 marka, pet'
rooleumi nael B—9 marka, leiwa nael 7—B
marka jne. —g—
kursid.
Tallinna börse kursisedel.
21. jaanuaril 1924. a.
Walu uta. Tehtud. Ostjad. Müüjad.
1 dollar —.— 386.50 337.58
1 naelsterling —.— 1635. 1841.
Miljard Saksa rgm. —.— 8.18
100 Soome marka 965.— 955.—> 965.—
100 Rootsi krooni —.— 18888 —1819?.
188 Daani krooni .— 6600. 6700.
100 Prantsuse sr. —l7BB 1750.100 Hollandi guld. —.—14375.—14475.100 Läti rubla —146.75 149.75
100 Tsheho-Sl. kr. —.— 1100— 11381 kuldrubla —lBB.
100 Itaalia liiri —.— 1670. 1700100 Helweetsia fr. —.— 6675. 6725.
Obligatsioonid.
E. w. wõidulaen —97. 110.—

Nim, 21. jaan.
Inglise nael 21.88
Dollar 5.17
180 Prantsuse franki 28.78
188 Rootsi krooni 13188
188 Soome marka 13.18
188 Eesti marka 1.48
Miljard Saksa marka 8.8882
Kuldrubla 25.58

Wastutaw toimetaja A. Tupits.
Wäljaandja kirjastuse osaühisus „Kaja".
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Meie austatud kaubatarwitajatele linnas ja qä
{jjS maal teatame sellega, et meie äri on

Teisipäewal, 22. jaanuaril
kell pool 8 õhtul
Esietenduseks

I giiifrriifi) I

MMM
Ernst Toll erk draama 12 pildis
Esietenduste abonnement kaar'
tid maks toad.

Kesknädalal, 23, jaanuaril

ja asub nüüd
_mAnv3

IH IH
E ostab iga paew wärnitfawabrik „Astra" Tartus, E
Karlowa uul. ur. SZ. KS«?traat nr. 57. R

kell pool 8 õhtul

| s. Ls. MMM. s

E0
aaaaaaaaaaaaaaaaaEaEaaaaaaaaa

..Madal»"
E. d'Albert'i ooper g waatuses
Alandatud hinnad.

-Q

G Tartns. G

Ällarta osas kiilalisena pr. 3e«.

nh Coötiandev (Helsingist).
H) põllutöömasinad ja -riistad, emaileeritud ja
alumiiniumist kaubad ja kõiksugused majan- /t£
Immieiitl.

KfflniliTj Gubi

§dus-asjadMüük
suures
walikus.
engross
ja endetail. ©

// V V vv

Kolmapäewal, 23. jaan. j. a.
Esietenduseks:
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F. Wedekind'i näidend 3 waat.

Lawastus: W. Meltus. Delo
ratsioonid: A. Tuurand. KosLUllmid: O. Oboljaninowa.

( X jj

Wiisid: A. Wedro.
Algus kell pool 3 õhtul.

Erakorraliselt suurte kulude tõt
tu hinnad kõrgendatud.
EelmiUik arvatud.

o©® | j j G
lv WilU kltiltti /)

Laupäewal, 20. jaanuaril
Nahwaetenduste hindadega:

..Püksid"

kuulsa PõsSrasapwe jf §

on Wangimajade Peawalitsuse ruumides 23 skp.
kell 11 hommikul.

E. Sternheim'i komöödia nel

märgiga on jälle igast
soliid riideärist saada' jSp

Käsi- ja jalaga

jas waatuses.

Algus kell poo! 8 õhtul.

Iga tüki otsas on plomb.

27. jaanuaril
E. Tiirk'i 15 a. juubel.
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„Vesta", „GrlHner", „Clara"
ning

Linnawalitsu/e ehitusosakond ostab wäh«-,«pakkumisel

Õhtu nr. 13=—=X
Küunlalaat.

M 1000 MHU lm.

Pääseiähtede eelmüük igapäew

teaatri kassas kella 11—1 e, I.

kingsepa pahema käe masinaid
„Psaff" ja kudumismastnald
nr. 5 - 60 lai
soowitab ainuesitaja Tartus

ja s—B õhtul.

Rutuliselt odawasti
müüa:

Kr. ssar l Ks.

jTempelmargiga warustatud kinnised pakkumised, märgusõna „kaerad"
26. skp. kella 12 osakonna kantseleisse ära anda. Pakkumise

%?M /kindlustuseks tuleb 10 protsenti pakkumise hinnast linnatossasse sisse
maksta ja selle üle lwntung osakonnale ette näidata ehk wastawa summa

Raatuse uul. nr. 2, kauplus 2-a.

peale panga garantiikiri esitada. Osakond jätab omale õiguse kaeru ta mitte lõige wähem

paltujalt osta.
Lähemaid teateid saab osakonna kantseleist. Nunne uul. 2, igal öripäewal kella 12—1.
1 elektrimootor 13 h. j. 440 w.
peo aegu UUS, 1 käsiketrus masin

200 spindliga, 1 iseketraja
(Echwalbe) 250 sp. uuepoolne,

JalmwesHiSe =

1 kompl, traasimisemasinaid 50"

laiad, 10 sutatudumisemas.nat
5. klass 22 cm. a 8000 marka,
20 rvillamasina tamburi traast

Ww mm UWm mww M M
------- sisseseaded

a 80 mrk. jalg. 1 naftamomor

12 hoo. jõul. Bolinder (peaaegu
uus), 1 elektrimootor 440 no ti
5 hob. jõul., 1 dünamo 110 ro.

60 amp., 1 hea tinoaparaat.

Ostutingimised wäga soodsad.

WMZKZtII!

uued ja pruugitud on tihest Saksamaa ladust kohe ära andai
Ligemaid teateid annawad

Teateid annab: J. Kurg, Tar

PHiIiING & WOIjFF Tallina,

tus. Peterburi uut. 70.

wõtab wiltjalanõude peale tellimisi wastu. Tö6 kiire
ja korralik. Tellimiste wastuwõtmise koht TAPAL.
Pikk uulits nr. 10, W. MARKUS'e kauplus.
Aadress: Karkuse mõis, üle Ambla.
Tartu maakonnawalitsus annab wälja 25. jaanuaril j. a.

kinnisel wähempaktumisei Emajõe

Jänese punsilla

Harja uul. 29. Kõnetraat 4-87.
4 wersta Wiljandist

müüa

B

40 wakamaad

Wikakraasimise
ja ketramise,
tiideWSrivimise
ja wanutamise

mm

walit.u.esse kuni 25. jaanuarini s. a. tella 11 bommikul, millele
samal päeroal kcll 1 järgneb suusõnaline järelpakkumine. Pat
lumisest oiawõtjatel titleb sisse maksta kautsjon lks 5 protsenti

! .MWKea m
i llMell" 7

pakutaroast summast.

lähemaid teateid tõö tohia saab Maalonnawalitsuse teede
jaoskonnast tuba nr. 21 igal tööpäcwa. kella 10—2.

MaakonnawalitfuS.

sisseseade

/ööd saamad kiires korras, tun 4 hobuse jõuline anrumasin ie
tud lõige paremas headuses pamator 1000 liitrit jne. Sisse»
malmis tehtud: Tartus, Kai oa jeade täiesti korras, töötamas
uul. 16, end. puusi Ila juures teist aastat. Hind 250.000 mk.

J!» llalžiM'

Eiitwõtsatel tuleb pakkumised kinnistes ümbrikkudes,

roarustatud 20-margalise tempe>margiga, sisse anda maakonna»

I Kas olete

Järele küsida ,Kaja" abitalitu

tine pirinda tisemise tiiM
(töö ühes maker.aaliga).

Kodanikud liias la maal, põiiametied, asrniM, Bpetejaä,

turbamaad
test Wiljandis.
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läreUllflda J. Sipeigas'ett
Wändras.

i juba tellinud ®
® Igas numbris pildid I Huwitcwjoonealune, gg
j® ja joonistused. I sõnumid üie maa. gj
B ———————— ' gj
Eelmine aastakäik sisaldas 160 pilti ja 85 joonistust. gg

TeõÄeT

politse reserwi hobuste ülewalpidamiseks tarwis*
minewa

g OdaiD ja huroitaro ajaleht. |
gg Maksab ainult Mk. 250.— aastas, pooles H
ieifaliißiittiiselj
B aastas Mk. 130.—, kolme kuu peale Mk. 70.—. B
kohtu» ja ametiasutuste» e iir» ra Toimetuse ja talituse aadress: Tallinn, S. Karja uul. 19. 0
ä fWFifsgsgy&m
pannakse suusõnaline wähempakkumine toime 31. jaa
gg Telefon nr. 26-13. H
jn an kiirelt, asjatund.ikult ja
kerralikUit. Nõuandmise. B Tellimisi wõtawad \vastu kõik postkontorid ja j® nuaril s. a. kell 10 hommikul politseiwalitsuses Aia
tarwis Maida willawabritu
Tallinnast 22 roersta E. Tartu Wana PoSti uul. 7, krt. 10,
uul. nr. 12. Wähempakkumisest osawõtjatel tuleb
B ühisused, m
maantee ääres. Aadress: Tal hoowimajas, igapaew t. 9 hom.
B3
pakkumise
kindlustuseks enne pakkumise algust 25.000
linn S. Tartu mnt. nr. 13 poodi luni?»ni õhtul. Pnhapäewiti
mrk.
politseiwalitsuse
kassasse sissemaksta,
SEatEHHBESJ
kella
10»-2'Ni.
J. Kaar,
A.-l, -Ühiselu". Tallinnas, Vikk uul. 42.

