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6. aastakäik.

Pühapäewal, 11. nowembril 1923. a.

Nr. 260 (1469)
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ätmwrta «aasatchadt fl jfemlaliatte-ltsa*»: kuulutust, külgedel 4 mark» mm. ühel
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kuulutused poote hinnaga.
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kcma.

Veri' joonistu?.

Tidle, kel noorustull hinges!

JRank nr. 8
Hau laiMavral, 10. nowembril a. a.

kdvsi tahab jõuda;

84 lehekülge, hulga piltidega.

KMf* tottoain ajakiri Kostis, mb

mnas.

laiali liheb kaugelt üle 15.000 eksemplaari.
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Seda tõeasja ikka ja alati oma ärireklaamiks pidades

soovitan kõige a headuses ja asjalikus valikus kõiksugu:

Pangamaja), soovitab lille*

«(Ilaseid-, poolwiilaseld-Ja pesurüde-kaupasld

|l" Ja kõiksugu poti- Ja lõike*
[dukate hindadega.

Siidi-, sametid, mööbli- ja mantliplüüshi, põranda
riideid, plüüsh laua- ja woodiwaipasid jne. jne. jn.
Kfl|Ua kOMaiaatfavai fisiissd hinnad 1

Kõige austusega Alfred AlMUS»

K«n ..Sakala" omanik. w«na ?<,,« uD. s. xsa-w 22-35.
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Ja peenemaitseline. Hinnad võimalikult odavad.

a

Eestimaa Aerutajate Klubi
korraldab

ar
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kõrgemat sorti maik

t. nr. 4 Tall nas. j

a| R. Rebane parem rätsepaäri
Harju tfin. 44, ,Kuld Lõwi" kõrval, kõnetr. 26-94.
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lajandusline kauplus ja ladu

külgehakkaw. sellepärast tuleb teil ikka teenistusest

[| - SLm. J. Berkowlffck». - }{ lahkuda!"
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la ühisustele hea sisseostu või*

„3a, fee Aserinus Atlanticuse haigus on tõsine ja kergesti
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nn nr.

if

99 20 Iflkki 30 marka.
W6lstl«iacta aromaal |a maltsa.

Ike varlfrshot 1898
nn

55 oma töödega ja võist[dawate hindadega

Algus kell 2. Usfa — auurfllm. õpilaste õiendus kail 11 8>u» eeskawagaa

BolalandHa I

rimise tMkMli

Kõik; kes filme „Maaitma valitsejanna*, «Mees

gtaa nimeta* ja Monte Karlo õnnekütt" on nSinud,

>VNAINE
MILJONITEGA"
Pildid nüüdisaja JuhustaotalJata eluat.

Waatamata suurte kulude peale on päšsetähtede
hinnad ainult wShe kõrgendatud. Pasaepartout
ja muksuta pääsetähed selle eeskavale maksvuseta.

vaadaku ka sada viimast saavutust.
Würstinna Smaragda Naburlani osas Ellen Richter. Tema triiu kaaslane ja abimees, tuntud kui Bobby Dodd, Georg Ale
Tina lahkab Igaksander. Kuid filmi pea tõmbejõuks on Leonidas Kleptomanides, üks pikanfipumees, kes ikka halenaljakat osa mängib,
Oka Rakordlat
Karl Huszar. Lavastaja Dr. Wlili Welff, kes meile selle teosega uue vfiga põnewa ja mitmekesise juhusteotsija filmi on
mllJonSürlnal
annud. Aeg: 1923. Kostüümid: Wiimased Pariisi uudised. Paik: Jlusamad linnad Lääne ja Lõuna Euroopas fa Aastas

it tööde vastuvõtmine on

200*000 miljoni Rmk.

publikumile
aSIeskstkal

nagu Weroone, Wenetsia, Waloona, Triest; Portoroose, Piraano, Nisch, Barl, Brindisi, Korfu, Kortntuse, Atheena jn Pariis.

[ärtu m. 6, k. 1. KangaHise töökojas.
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Kinataatar

lailfHHMOTOBI».

6raBd'Marlna.

H pyCCKOMT» S3WKaXT», 3anNCH

hKAINI MSRK"

Põrutav tragöödia 7 Jaos. Inimene, kes kohtuvõimude ohvriks pidi saama. Peaosas Thamaa Nalflam

emeflHe»Ho Cb 10—41/» H. AH* M

la* y/i. n. 2, kb. 2. Kypcu cyno-

..Kokkuhoidlik naine" v« aomou bmata* 2 jm».

leTb SHtaTbc» no nporpatmfc na

lupiAi toproaaro |nim. -

»

11. ja 12. nowamkrli i« a.
NOIlalawali Algapirallna dlwarllaaamanl

„DurOW (Smeerlape)

oma dresseeritud imesigadega, mida ennem Tallinn ei oie näinua

2) Kuulos tantsupaar Ro|tr Kaah G M*Aml« uued tantsud.
Algus kell % pfihaplevadel kett 1 pSevaL

»W a b a Maa
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PSHapSeVÄ, TL wmtwto&L Nt. VM

Wene ja Briti hmmd kokw puutuwad, näeme
et diplmnaaiiliste wahekordade korraldoinüne
hädatarwilikukS on saanud. Krossini kahemõtteline seisukoht oli lihtsalt mõttetuks petiekü. Ausus ja teave mõistus leewad sellele

S» m%frurtot"

Irata rcOmuhmölifED kkÄlöMDU

kusega. Sain hlljuti ierwe Lm^meie wallk-

suse wastu sibitud kirjandust, millest näha, et

nad wälisriikide saatkondadest pärit. Üldse

on märga-ta tendentsi saatkondade juures luua
kihutustöö osakondi, miw wõib tähele Panna
ka Nineerikas. Sellele divloinaatilife aususeu.
Wene walitsuS kergeridab siiSki oma waen- nwiste lõhkumisel- tuleb tefa lõpp^ feba.et tohi
laste seisukorda ebasoodsate suhete alalhoidnn- lubada ei Weuemaale ega ühelegi teisele rii-

ü. |* IL nowembrtl t. a. Ita t»i ftJtff r»»mtdes V»«^stori Ün. 4.
Wjfcftlfjjt* «»»« suuremad «Sist^ujed mis seni Eestil peetub Osa krökawad LSti

»«ttrid i $anit, Puit, Rudolf Rone ja Albert Kreeivs, za fdiT EeSti mei|trid ja paremad
«aadt«'»av tõigi# ?vd»m«a ümiabtfl. Petsite hutgzs fo Eluard Pütsep. Arthur '.utt ja
Roman Stemberg

sel. Ta toetab juba aastaid usku iluiavewo-

VKiIwSt, ag«s «Sl«»at pG»»U telt 7 Sh! T>. äiet hlede hinnad 100, 75 ja 50 maeta.
JtaUtan »a^kejv S itm

>L?õda on jänud meisse usu jõu wõimeKse relutsioonisse enamlaste eeskuju järele- da wadab wäljamaale — ka meie riiki — vaha sar ha unesid — iseäranis imesid vahu \<t julge
nase rewollltsiooni õhutamiseks; ta Asutab oleku kindlustamise ai ai; see on pimedus cnüdtplomaatilisi ee^õigtl-si põrandaaluste organi lsoliste kogeinu^te jo loodusseaduste ^ suhtes,

satsioonide loomiseks ja kihutuStõökS-. jÄ nõuab miS malitse>vad poliitilisi ja majanduslikke waoma agentidele, rnigu näit Georgias. isiku puu hekl?rdi. Meie peame pöörana terwe mõie'tuie
tu nta tust ja sam«l ajal õigusi Valitsust kuku poliitikale, mis wõtab maailma samasena natada, kelle juurde nad määratud. Bia ei ntme- gu ta on. tema pr-jblcemid objektinn^elt lahen
W
on
kpl.
latona
4II
nr.
10.
D
ta
siin rahutusi, mille tekitamiseks nad kõik dades. Üheks suurernaks iiaitseks selles sihis
M Wlllana manuirti* 2 ars, lai 200 m. küün. M
rattad täima pa.nid aja-l. kuS meie Venega miS näivaks, kaS ineie pöördume targemale te-

Jahusllkuli mOOi

• Kõige otiawam astnkott •

• .Eestimaal' •

Qks wAike partii

naisterahwa

^ Multon 48 .. ^

kai osse 8 »

Kara kui 470 . , E
Wlllana mantUrtte enne M

Nr. 4, 5, Ö

litti ii namil ml
hinnaga Emk 315 paari eest

K&sida: Tallinnas, Pikai tfln.
nr. 52, krt 2 kella 9—4.

600 m. nüüd 370 . c X
Wlllans kleldlrU* 100 , » V
Puuwillane „ 60 , , A

waenuialal seisime. Selle üle kaebamiseks getouSwiisile, on meie poliitika Werxmaa
puudub meil öiqns. Samli-ti ei niinedu nw siin
samasugust tegewust Mosf^^a suhteö Mul oa

meeles asj<wlud, mille nxiljakutsujakS ti ol

Läti WalitsuS T
rentst otsused

8- nowembril kinnit
Eesti-Läti komoereutsil
tud komoeutswonid, not^

»WB pindis Shel hääli
jaal antakse kohe edasi

GeSti-Läti lepi,
dalal wal
WäliSmimSter esitab!
<i»Liiti lepingu tulewal
Ütsasele, mispeale levil
rimisekS täheb.

Kretong
30 ]a 18,
3&21,
m24,
. ^D waid woorusliku enamluse juhtluõte - kom> ii!l.
Pleek
mata pesurtle
25, 26, 27, 28.29, 33 ia 34 . . m munistil pole mingisuguseid kohuS-tusi mttteEt ülikooli põhikirja kokkuseadmise kohta
Slttirfitikud 55. 65 ja 70 . tükk JJ koumlunistliku riigi wastu. teda c\ seo mangus ajakirjanduses mitmel puhul tõsisele olukorMeesterahwa kalossid 350 , paar D
kitsenda ivad seadused, w wöib abinõusid nxüi- rale mitte wastawaid andmeid on awaldaSuur wallk Igasuguttui rli«l««i | mata
tud, peab ülikooli walitsuS oma kohuseks järgMüük en cjros ja en detail A sihte. kawatsusi teostada, jälgides ainuüksi mna mist
seletada:

Kattsewäe ameti,

lllikooii põhikirja wä^crtõõtamisele asuti
Moskwa on weendunud tlmavewo!utsivo7rt
ootuse asjatuses; ta on ka om>a liHtaioade agen Ülikooli ajutises nõukoguS juba sügisel 1919.
tide peret piiranud. Kuid s-eni ku.i tegutseb te- Ta kawatseti ajutine, miS maksaks esialgu!

seadlus SheS selle juurdel

üuö feffuhoht Wenemaa suiltes.
Maale" kirjutanud J. Ramsay Macdonald, waStaSrinna juht Inglise alamkojas.
NetjaS ja wiimane minult «sitatud küsi- kaubanduÄiste sidemete loomisest, siis on see
muS — „MiSsugusele seisukohale asub töö wa» mõttetus weel pealegi kahjulik. Ta karistab
litsus Wenemaa suhtes" — näitav, ma ar- lõppudelõpuks enam seda, kes oma keelduvan, kindlale arusaamisele jõudmist, et enam- misega teist karistada tahab.
laSte poliitika ei ole mitte ka meie (Briti töö- Jälgides abstraktseid raamatu teooriaid ja
erakonna) voliitika, et meie otsuttawalt ei- dogmasrd, häwitaS Wene walitsuS eraomantame enamlaSte tegewuSmetoode. Kuid siiski tunnistas põhimõtteliselt makswusetakS
oleme Moflwa diplomaatilise tunnustamise wäliswõlad, mille iäreldusel wäljamaalaste

^õõlt.
ffifltf warandus nõukogude riigi omaks muuKüsimuieaa m seotud &f* Probleemi — tu«. Nüüd oli walitsusel walida taks teed:

nud deiste riikide poolt näidatud waeuulikkuS,

ma 3. internatsionaali ja Euroopa oma rah. wiiS aastat, ja sisaldaS 73 paragrahwi. 17.
wus-likkude juhtide pimeduse tõttu ikka mada» jaan. 1920 esitati eelnõu haridusministrile,
keS tema warsti Asmawale Kogule wabariigi
likul püsib, ei ole meie julgeolek kiudl.
Nälg. tööstuse halivatM, maksuwõmnetnS walitsuse kaudu edasi andis. Asutawa Kogu

ei toida koirstitutsioualiSmi ntng ^ korda ja hariduskomisjon waataS 1920 a. põhikirja eel
nõu kolmel lugemisel läbi ja täiendas tema
kohut".
Nõrgemaks abinõuks selle wastu on siiski ülikooli nõukogu poolt teaduskondade abil
Moskwa walitsuse boikoteerilmne, mis cnxil» wälja töötatud peatükkidega üliõpilastest ja
dub äärmises wõltsunises, tõeliste asjaolude kuulajatest, eksamitest ja teaduslikkudest astmetest.
mitteteadmissö ja wal>edes. millest mooduÄub
üheksakümnendikku eidamluswastase kihtbtus-

Riigikogu kokkuastumisel 1921 a. algul

töö materjaalist Jnglisnmal ia Anieenka-s. wöttiS wbaariigi walitsuS ühes muude seadusHästi ja kindlakujuliselt korraldatud 2. inter- eelnõudega ta ülikooli põhikitla projekti taga-

natsvonaali opositsioon 1919.— 1922. <l, fL Ülikooli walitsuse soowil anti ta ülikoodiplomaatiliste sub^e poliitiline probleem ja ta pidi kaubanduslikes tegewuses wastutuse mille algatajateks olid töölisliikumise ja sot. ile tagasi ümbertöötamiseks juba alaliseks
MtyanduSline probieaa, miS väsitab kauban- enese peale wõtma (nagu see ka sündis) wõi ialist. juhid Strrrr-B^tannias. Belgi>aS. Sak- põhikirjaks, ümbertöötamine ja ümberredi-

duslisi Vahekordi. lubama oma kodanikkudele kaubanduslist tege-

amaal ja SkandinaawiaS. tekitas tu-lise wõibNagu tähendatud, tammStakD tbö WalitsuS wust nende eneste riisikol. Poleks meie wa- use enanüuse waS-tu teuZa nooruspäewil, ia
ajawimnata Aenemaad, e^k kee küll ühendu- kitsuse poliitika olnud tingitud isiklikkudest ainult sama poliitika jätkamine wöib selle falh
keS on sissejuurdunud polietiliSte ja majan- huwtdest, miS sündmatul kombel üldise ise- juliku umbrohu häwiiada.

dusliSte eelarwamiSte kSrwale heitmisega, loomu peale mõyu awaldasid, siiS olekS WeOn õige, et Wene rewolutstooni iseloomustab nenmaaa kaubelda soowijad juba ammu seal
balaStamata diktatuur, toored sunniabinõud sideme loonud, ilma et tarwitsenud olekS
^a werised wahejuhiwmtfed, kuid ma ei saa sinna lepingute sõlmimiseks erisaatkondi läkikirjutada tei»te vmlitsuSte waenulikkust nime- tada. Meie poliitika, see segu waenumotiiwitatud asjaolude arwele. OlekS rewolutsiooni dest ning läbi ja läbi kõlbmatutest poliitilisteinud walged monarhistid, ta olekS olnud test põhialustest, leidis siiski osalt tunderikast
sama türanniline werine. Gel korral olekS ia lühikesenSgelist toetust, kuid ta oli pühena^a andekSa?rd kerge i« tunnustamisega volekS vatud kaotusele, olleS äärmiselt kahjulik Briti

Wnwitatud. Oleme felleS awalikud. Klass, huwidele.
keS rewolu-Mooni juhtis, NasS. keS temale Töö walitsuS aStub wiibimata samme We-

Mosklva walitsuS on ajanud fuuri, ta au
kaugel oma esimestest lootustest ja poliitikast.
Wenemaa on osa Euroopa riikide peres, mida
nii poliitiliselt kui majanduAliselt ei wõi kör-

waldada. Ta omab hiigla jõutagawavad ja

wöib ümber lüüa kokkulpped ja tööliSkorraldu-

sed, millega ta päri pole. Wiima-se sõja WÄdud on sellel liig tähtsusetud, liig enesesse süwenenud, et kinduMada tõsist rahu. Wei«znaa
wõib meile hädaohtlikuks saadcu Ainult mimene, kel puudub terwe mõistuS. wöib hiTmuta
kujutada kättemaksuhimulise Saksainaa ma-janduSliste jõudude ja waenulise Wewemaa ainetagawara ja inimmaterjaaÜ ühmenust Euroo

ohwrikS toodud, lSputt rewolutfiooni sihid — nem<raga kaubawahetuse algamiseks, asudeS
need olid põhjused. miS mSSrasid teiste wv- wahetult läbirääkimistesse Moskwaga, nõutalitsuse seisukoha, mitte a^a metoodid za ükft- deS seaduslikke kindlustust, muuseas ka rabankud juhused. Prantsuse \a Wene retvolutsioo- duSlisi tagatist, mis wäljawedu ergutaks. Wii- pa wastu.
nide ajal, wS reaktsioon kindlakskujunenud wa- witamise asemel kiirustaks see poliitika wõõNii asub tööerakond reaalse cn^rfacmiisega

geerimine sündis kenxrdel 1921 a., mille järele
põhikiri haridusministrile poolametlikult edasi

anti. Ei olnud kahjukS wähematki lootust, et
Niiaikogu tema kohe arutusele saakS luölta.

kisaks põhikirjale asuS ülikooli walitsuS
teaduskondade poolt esitatud materjaalide ja
saamide põhjal ülikooli õpekohtade nimekirja
lza täielise koosseisu wäliatöötamisele. UuS
eelnõu saadeti ametlikult L0. märtsil 1922 a.
hariduMrinistri kätte. Mikooli walitsuse ja
kuraatori poolt rõhutati mitmel puhul pikemates märgukirjades põhikirja kinnitust hadatarwilikku wajadust. Kõige selle peale waatamata ei leidunud mSimalust selle Riigikogus
arutamisele tulemiseks.
Haridusministeeriumis vn põhikiri mõnes

suhtes muudetud ja ümber redigeeritud. Ministeerium on asja omasel wiisil kelle juureS
mitmel puhul ülikooli azutise nõukogu anva-

mist küsinud.
Ülikooli põhikirja eelnõu on teaduskondade

litsuskorra waStu on juba oma loomuliselt randatud tvaranduste küsimuse lahendamist silm silma was4u tõsiasjadega ja tunnistab
dekaanidele saadetud, õpejõududele aga eriseotud tooruse ja metsikusega, lahkunxrd wü- waStawate lepingute sõlmimisega,
Moskwa wa litsust, samuti kui ta facktin« wõ- liielt mitte. Ülikooli walitsuS ja dekaanid ei
lisriikide esitaljad, kuid rewolutstooni möödu- Mme walitsuse tunnustamine ei tühen- taK ka igasuguse teise walitsuse olemasolu.
misel nvuawad mõiStuS ja oma huwid loo- dakK milgil tingimusel seda, «t meie iöölisliiku- Wene esitajate poolt ei tohi olla mingisugruseid ole aga keelanud kellegile wõimalust temaga
mulikkude sidemete uuendamist. Riikide WS- mine kooSkSlaS sünniks nimetatud riigiga, narrusi ning ahwi trikke. Nad tmefsid sii« tutwuneda. Haridusministrile esitatud kujul
on ülikooli põhikiri enam-wähem taielikult
kond ei wSi lubada, et ükS tähtis üksuS olekS Diplomaatilised suhted ei loo weel kaaslasi; kõigi diplomaa-tide eesõigustega ja kohust uste- mitmeS
ajalehes ilmunud, näit. „PostimeheS"
linnuprii, olekS jäewd oma saatuse hoolde. nad cm waid kaanaliks, mille kaudu sünnib ga. Neid kaitstakse sarnaste kallaletunaimiste «.
151
ia
152 — 1922 aastal.
Kui keeldumine teatud rvhwast diplomaati- ametlik läbikäimine. WaadeldeS Läheda»- kui eest nagu see sündis RakowSkY suhtes, mid ka
ülikooli walitsuse nimel
liselt tunnustada on ühenduses äraütlemisega ka Kauge-Jda maid, samuti teisi alasid, kus nemad ise peawad tegutsema äärmise korrcllikRektor: H. K o p p e l

sorideks ümberj
ruses muudaj

LNmck lempSewal

WM» kaitse»äe shwich
ga. ÜkS «ääruStep on
mabermmetamise kohta
THHendattck seadlus
Kmwse pvott põi^aliku
ja ei <le smremat heaksl

StafR ümleme, pole!
«eel ette lautud efitmmsi

sele. hfffsfwtf la,!
»wg wõimalik oa, et s<

«etti^Jnglise Ci
p«le iõi

SeckarNgi »aliis«S

Mtt kokk»s«Wd EeStizom MMi nitmöy mi

wiw litti Peoit M?iN
Ata. K«oaS oa ette w

Älalttfdailalfoutattf
Kai «tZe^
Atl, Leedu ja «ea,
tafi lab««, siis hai

koita aatoMaatWseit

tfflHurtissW cüttsttjool

jaott, »iS täheadatud
le Ale

LSti PanganSuI
koni

wastu

S. «owembril wSttii
tsaüttt Mk TaKrmia
de LonwerenP otsused.

kurjategijate

lepinfl Ai

8. «oivembrtl õirs^.
WeU ja Pöhjlcv-Ämeerin

Colvmani poolt EeSti ji
viikida wahelisels kurj^
wAij«mdmise lepingule
kohuStuwad mõlemad pt
in^e pShjlck wälja andr
dkStatatsG kuritegudes,
dud Kuid wSljacmdmme

juhtumistel, kui kordcch
DariStajlaw lepinguosatti

Salomonl täht.

likku reisi ... Kõige paremat... Jooksen, Ktlid iludus hakkaS pead kuklasse wrsateS

jooksen.

Jwan StepanowitS läks waguni. Küpse
aken oli kinni. Raami alla lastes nägi Zwiet
Vll.
enese waStaS bolme samwu kaugusel teise
Tuli aeg lahkud». Punajuukseline poStt- rongi akna peal kena naise kogu. Tumedal
poiss pidi ruttama oma kirjadega täidetud foonil paiStis nagu pildi! kena kewadine walpostpauna järele. Nooredmehed surusid weel ge kübar, roosade õitega, walkjas-hall sirdi-

A. J. Kupria
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koed kSwaSti üksteisele kStt, waatasid ÜkS- palitu, roosa õitsew peenikene kena näokerve ja
teisele silmi ja suudlesid äM miSkipär«st ÜkS- hiigla suur kimp wärskeid, waewalt lahtiläimtd, samal hommikul murtud sirelid, mida
teist.
— Olete ülitore inimene, — LtleS liigu- naine hoidis kahe käega.
„Kui kena! — mõtles Zwiet, vm« waitatud Zwiet. — Soowin teile kõigest bingest
wõimalikult ruttu saada poStiülemakS ja siiS mustatud pilke äva pööraanabcv. — Kui Palju
mõni iluS, rik<M ja armaS olewuS naisttt pehmust, puhtust, mõistust, headust ja ken-iwötta.
dt$t. Kusagil terweS ilmas ci ole sarnaseid
Postipoiste lõi lõbusal meeleheitel käega: temale! On pal^u iludusi, kuid tema on ainu„OH. kust meie'lambapead sarnast teed tote, mitte keNeleai sarnonew, mitte korduw.
WSime juua. Esimene teie soow wõib täide Ah, ta naeratab!"
DõeAi. Ta merataS, kuid waewalt—wasminna aasta wiie pärast. Ja felleK on tarwalt,
ailnult silmadecsa ja scÄeS Peenes naerawiS, et mõni poStiÄlemat^t ringkonnas sutuses
oli kõrvaga süütu koketssrinrine ja kalrekS wõi tagandatud iaakS, aga mina ju
kurja kellelegt ei soowi. Teine aga on minu liStuS, võSm oma terwiie ja suwepäewa üle
taokS sama wõimata, kui saada Hnna keiSrikS. ning nooruse wallatu lõbut-us. Ta surus oma

reile muidugi, härra Zwiet, tunnistan ma
täieliku usaldusega. On ju siin... Starodu-

biS... nimega Klavdia... PuruStaS mul

— WöiH okka on ehk kirjades midagi nibna^rm«>, nii lõbusalt, et tema Hambad lõuna sugust . . . mida minul teada ei kõlba?
väikese hiilguses Evasid, kummardas jmnabaga
— Teil? Teil? Teile on kõik lubatud! Teie
jütmsseks r^cuia ja kadus kiiresti aknalt . Ja obete minu hecvtegija. Waadake! Lugege!
tema wagun Ms kirsun->a?s, tumedamais, liiZwiet lugeK. Esimene kiri oli poSti>«
tus teiste tvi^gimite joonega ja Kadus silmist. ringkonnast. TemaS nnnetati ümbersõitew
Hakkas liikmna ka Zwieti» wagun. Kuid postipoiss WaSsili WaSsiljewitS ModeStow
samal pbsgul lükati lrks lahti. 5kus>eesse tormas tõesti posti-tebegvuQfi javskonna ülema kosama postipoiss. MütS vli lDisenud temal hustetäitjaks C-aburvwo alewi^se, raskelt haikuklaSse, punased juuksed särasid, kiti tuli kahj u, ^ekS Mnud postmlema asemele. Lillakas kirnägu oli punane \a läikis õndsusest. Umv-aQ ftö rohelisel paberil, mille esimese leheSülhakbas ta Jw<in Stepanowitsi kätt suruma.
z« pahemale ülemisele nurgale asctawd ottv
— Minu armas .. kui teie teaksite... Vaks sinist suudlewat tuikest, oli hoolibalt krit-

mis? Sõit läheb? Ah, wilistan kirja
peale. KÄLalt on nad minu higi joonud. . .
Oobmnad ühe pciewa. . . Saadan järgmise
jaamani. . . Sarnane pfteto ei kordu. . . Kui

seldatud Pooll-aPseliku allapoole liuszlswa käe-

sikirjaga. ilma wähemagi pealkirjata wiiS rida, mida Sawaluseta loottrS ja lapselik julguS

ette kirsilt anud ja kuS juhus olnud kolmekümteie teadsite! . . . Ja, ei, teie olete tõesti suur mend grammatika wigz tehc?.

nõid, hm£Htegija h prohwet. Olete nagu
— Wäga hoa — sõnaS Zwiet Mralikult.
muinasjuttudes mõni wana hea waim.
ftrja tagasi andes. RõSmustan südamest teie
— Armas Wassili Wassil-jewitS, rääkige pävast.
olge hoa-d selgemini. Ma ei saa «?u mibagi.

— mina olen piirito õnnelik! — hõis-

— Knis sitsi Kuulake ometi-! LahkudoS Bas postipoiss. — Ah, bxfc nüüd rõõmuga mi
ütlesite mulle: soowin teile, et saaksite pwsti- dagi joodawat leia«kS. WõõrastaSstn healnina, huuled ja lõua õitekoba-rasse j« aeg- jaoskonna üle-makS. KaS nii? MÄewte?
meelel armsamat fõpva-feltsimeost, wfnnast
— Mäletan.
qalt. nagu möödaminnes, heitis oma tumewiie rubla eest. H-ärra nõmnroor^ kuidaS saÄS
datest ^äraifilmadest pilgu Iman Stepanowitsi
— Ja edasi- Soowm tetle edu, ühe kena seda asja korraldada?
waimustatud silmesse.
preili juures, Ses jne. . . Õigus!
— MiS siis. Ka minul ei ofekS selle wastu
SiiS ujus Zwieti ^õit pikkamööda Paimnale
— Nn.
midagi — kostis Zwiet Ja samal Pilgu!
poole. Kuid sekundi pärast selgus, et see oli
— Ja kujutage enesele ette . . . nagu putati uksele. Ilmus einel-csm toenija, smiseS

otse sWame. Jöulul tantsisin temaga ja jbudpn isegi aÄao Ära seletada. Kuid — wõta!
Isa on metsakaupmeeS, wüaa rika? inimmte.
Puhast vaha annab Klavdiale kolm tuhat, PfattupattuS, miS harilik raudteedel: liikuS nõiakchi wöel! . . Wõtan postikoti wastu, kuldn^öpidega kuueS, sõögikaart bä«S.
rüärimaöa muust kaafawarast. MiS paarimees teme rs-ng, kuna tema rong weel seisis. „ttfs* kind fct on jubcv wmm j« Lõdunud ja läkS
— KaS einetada soowite?
mina temale »lsn. Kutb siiski kuulab mind ainuSki öiekene mmule? — hüüdis oma mõte äkki Vhki- Terwe hulk kwju tuli wüljv. Ma
—
Teate mis — ütleS MesettadlikU»
tüdruk lahkeSti. vtleS: ,Kannatage, wõib tes Zwiet. Ja kohe wiskaS kena naine harul- korjasin neid. Äkki näen 5aht kirja, ja mõlemad

olla läheb korda mchuda papa peale. Osdake, dase tttewje ja imekspansmise wäurili^e osa- minule. Waadake, waadaLe ovrett.
LtleS, ma kirjutan teile.* Kui» aprillikuu on wusega terwe kimbu otse Zwveti awatud akTa surus Zwieti pihku kcvks iwibrikku. ÄkS
juba lõpul... Mõistagi, unuAaS. Nevu naSse. Tal läks korda kimpu õhust tabada ja suur,hall,kroonu ümbrik, teine wäikene lillia.

Zwiet- -- Muidugi wAmne ka einet. Aga esiÄgut andbe meile. —. Ta jäi pisut mõttes;^
kuid amult selund^S. — A?^dLe meile pud«

mälu on ju lühikene. Ob, kaS punu wõi jSudbS weel aknast pead wäbja ubatades, tvat-- kas armjiate wareSjalaZesteaa. Zwiet tähendab wahuwnua ja- sinna.bõrwale paremat seltsi ka.
lamarja umg marineeritud ssem.

pööri kurbtusest. ^ t«owt« torn# «Melt paar korda kukele suruda. viisalt:

itõöga. SKHema kmi
Silt wangiStufega,kaS

ööd, stmmti ka polir
NgaSta AÄSaandmöst.

MuuS osaS sarnaneb
seS woihekovraS ettetule

Zepwgatew. Lepingu t«
nHÄ makSoaid seai
kohasekt kooSMaSwtud.

barSgi Valvsusele heati!

guve SmvwmiM, mill

wb.

Rttgikogu koali
de esitajate nõuL
tuse aj
NÄchidamine reed.

Nagu juba eile teatc
Ml Riigikogu koalitswl
smawahÄisi läbirääkimiff
koguswllumched soowi or

taarid walida. Päewaf^
tocckrwaSti kakku, et Ni^

kohale jääb, kuna teiste
rühmad anm naudtmÄe

Otsustati õhbul, parte l
läbirääkimisi jätkata, full
rühmade esitajad kokku I
puudusw kindlad seisu koi

nõupidamine ära, kuna *
«g fmbEW& määrmnaic

Graifikute waba

sewm

Lähemal ajal tüiiatfc
suurem koosseisude ivähei

hul saakS paljud ametnik
tatud. KiPmufe kaalumi«
olewat vabastada neid ^
hawad oma kutsele püh<
laali aga eraisikud, kelle

^F^smetmkud^

it, TL mmmML A»« »U
rt htljuti terwe VmL«»meie wallkibitud kirjandust, millest näha, et

üfiDe factfonbcheft pärit. Illdse
r«mbcnlfi saatkondade jjiruwÄ luua

oiakmidi. mida wõib tähele Panna
re*. Sellele diplomaatilise ccufuse»
f,»r^ tuleb teha lõpp, seda ei tohi
linuiiei?

k:\cmlaale

ega ühelegi tegele tii

janub meisse usu jöu wSimeSse te»

Sfiti )ualtt{ttl Tallinna konlverentst otsused kinnitanud.

[ -fenmnis imesid vahu ja julge^s^.mise ala!' see on pimedus aj cija loodusseaduste suhtes,

Baieri riigipiire äpiräausid.

8- nowembril kinnitas Lati walitsuS kõik
SeSti-Läti komoerentsil Tallinnas wastmsõetvd komoentsioonid, note'd ja prowZoVd^in»ttW pindis Ähe! häälel. Kinnitatud materjaal antakse kohe edasi parlamendile.

mxib poi iiri liii ja majanduslikke ft>a»
[tek? peaine pöötewrw terwe mõistuse

In s mi>tab maailma sarnasena na*
pnc. ^rv.hiceinib objektiiwselt lahen[cf* suu inna ts Kaitseks selles sihis
?«S ineie pöördume targemale te-

UMtrl ia Ittler wangistaM

Baieri seaduslik walitsus Münchenis korra jalale seadnud ja
meestel sõjariistad käest ära wõetud. ühendusBerEeKti-Läti leping tulewal na- Hitleri
liini ja Müncheni wahel jalale seatud. Kokkupõrkamistel
dalal walitsuses.
WSliSminiSter esitab Muti sõlmitud Ees- kümmekond inimest surnm saanud. Ludendorssi ja Hittleri
ootab sõjakohus, üksikasjad mässu käigust.
«-LM lepingu tulowal nädalal wabariigi wa-

It on meie poliitika Wenemaa

«
«Mi
BSftJ.
|oefi põhikirja kokkuseadmise kohta

Berliin, 9. now. Berliini õhtulehtede teatel on mäss senini ainult Müncheniga piirdumispeale lvping riigikogule ratifitsee.
nmisekS läheb.
nud. Kusagil mujal Baieris ei ole mäss waStukaja leidnud. „Borwärts^i" teatel on

KattfeIvKe ametnikkude ohwit-

srö mitmel puhul tõsisele olukor-

serideks ümbernimetuse mää-

waslawaid andeid on awalda-

euseS muudatust oodata.

li kooli walitsuS oma kohuseks järg-

LRnud laupSewal «õeti sõjanSukogu povtt

da:

põhikirja wSkjatöötamisele asuti
'ises nõukoguS juba sügisel 1919.

wMu kaitsewäe shwitseride teenistuse käigu

seadlus ühes selle Juurde kuuluwate mäüruStega. üks määrustest on kaitsewäe ametnikkchs
«mbernimetamise kchta ohvitserideks.

|ti ajutine, mil maksaks esialgul
ja sisaldaS 73 paragrahvi. 17.
esitati eelnõu haridusministrile,
laie-ti Asutavale Koaule wabariig?

Psalzi wõimnd telegrafeerinud. et nemad ainult põhiseadusliku riigivalitsusega koos töö
tavad ja Müncheni mässuwalitsust ei tunnusta. Pfalzi wõimudekS on Baieri ametnikud.
Ametlikult teatatakse: Kaitseringkonna ülema maja Münchenis wõeti täna õhtupoolikul
wõitluse järele riigitruude wägede poolt mässuliste käest ära. Mõlemal poolel on tühised
kaotused. Ludendorfs ja Hittler wõeti kinni.
Müncheni mässu pärast väljakuulutatud ühenduSkeeld on jälle ära kaotatud, nii et reisija kaubarongid Berliini ja Ntüncheni wahel jälle wabalt wõiwad liikuda.

Tichendatud seadlus ja määrus on ajakir

janduse poolt põhjaliku arumStuse alla «Setud
Regenburift teatatakse: Põhiseaduslik
ja ei ole suuremat heakskiitmist leidnud.
Baieri walitsus avaldab Regensburi Teatajas
Nagu kuuleme, poile seadlus sõjaministrile seletuse, mille järele ministrid Matt, Meinel
«eel ette kantud esitamiseks wabariigi «alitsu- za Krausneck Regensburi on tulnud, et sealt

lautnl edasi andis. Asutawa Kogu
! lugemisel Cäbi ja täiendas tema
^ukogu poolt teaduskondade abil
ttud peatükkidega üliõpilastest ja

Teie eksite, austatud härra, kui arwa te, et

mina kõiki „Post." artikleid J. Tõnissoni

arwele panen. Just teie lehes on wiisiks iga
artikli puhul, mis meie lehes llmmrud, hr.
prof. Piip'ile kallale tungida, isegi siis, kui
artikli! autori nimetähed all, nagu hiljutisel
„Ad." artiklil (waata „Post." nr. 299). Kui
sündmatuid tagajärgi kätte wõib saada iga
artiklit teatud nimega kokkukella seades, seda

tahtsin teile näidata oma lõpulauses, mida
kirjutasin „P o Z t." w õ i t l u s-wi i si tarw i t a d e s, nagu feha ka samas artiklis ära
ütlesin. Uskuge, et kui „Postimches" õigus

on toimetus liikmeil oma seisukohta awaldada
terawaksläinud päewaküsimus« kohta, siis saMa õigus ka meie lehe toimetusliigetel ja kaas-

töölistel olla wõib. Loodan, et ses wäikene
märkus teile õpetuseks on ja mul tarwilik ei
ole tulewikirs iga „Post." ilmunud artiklit
lugupeetud Riigikogu esimehe nimega ühen>
dada, mis ju enesest wäga pikantseid tagajärgi

WõikS anda. A. S.

sid väljapressitud lubaduse kindlas usus, et
ainult ühtlase kokkuhoidmise korral võimalik

on Baieri riikliKu autoritel alal hoida. Nii
said nad tegevusvabaduse, võtsid walitsuSsele. Sdafi kuuleme ka, et sõjaminister sõja- valitsuse asjade ajamist jätkata. Nad tegid wõimn enda kätte, mobiliseerisid sõjaväe ja

liSilZn waataS 1920 a. põhikirja eel-

Wastuseks „Post." tundmatule toimetusliikmele, kes
minuga waidleb.

Laura wenelased Lätiga ühinen
mise wastu.

EeSti-LLti lepingu põhjal läheb teatavasti
üks osa Laurast Lätile. Tähendatud maa-alal
asub umbeS poolteist tuhat «enelast. Nagu
nüüd teadvalt poolt kuuleme, on otsuS osa
Laura äraandmisest Lätile venelaste keskel
ärevust sünnitanud. Wenelased ei taha min.
ris arreteeriti rahvussotsialistide Poolt pea- gil tingimisel Läti alla minna. Korjatakse sek.
minister v. Kuilliug ja ministrid Schveyer, lekohase protesti jaoks allkirjasid, on isegi saa.
Kürtner ja Wuzlhoser. Ztnni reede õhtnpooli- dikuid saadetud Tallinna Riigikogu Wene rüh
kuni ei olnud veel teada, knhn nad on viidud. ma seisnkorraga tutvustama. Lätiga ühm?'
Reede hommikul avaldas Kähr mässu vastu mise vaStu on wenelased peaasjalikult. mä«
üleskutse, milles kuulutab, et süüdlased armu- jandnslistel põhjustel. Praegune Laura piit
talt karistatakse, rahvussotsialistlik tööliSpar- Lätiga on loodusline piir, sest kohe piirilt —
tei ning ühiugud „Oberland" ja „Reichsflag- Läti pool — algavad läbipäasematud sood.
ge" laiali saadetakse.
Läti alla minnes oleks venelaste jaoks majan»
♦
dusline keskkoht Marienburi, kuhu aga ainult
Berliin, 9. now. Uuemad sõnumed Mün- talvel ligi pääseb, — kuna muul ajal Lätiga
chenist kmnitawad, et Ludendorsf ja Pöhner, läbikäimisest soode pärast juttugi ei saa olla.
„Oberlandi" ühingu juhid, kui ka teised rah- Et hobuserauda osta, selleks sõitku inimene
wussotsialistide juhid on arreteeritud. Hitt» Eestisse, muust rääkimata, Edasi närveerib
ker, ehk küll haavatud,
ühte-veel see asjaolu, et neid Petscri kloost^
r * o on
4 t\põgenenud,
»» venelasi

RegenSburist sõjaväelised ja politseilikud kor- politsei ning saatsid kohe väüa sädetelegramning «õimalik on, et seadluses mitmesuguseid raloused ning astusid ühendusse Kahriga ja mi, milles mõlemad, Kähr ja Lossow, seletasid,
ffwwMwp tehtule.
LoSsoviga. Mnistrid kinnitavad, et Kähri et nemad Hittleri ja Ludendorssi väljaaStnmija LoSsovi eilsed seletused on sõjaristade abil sest osa ei võta ja selle väljaastumise hukka
välja pressitud. Need seletused on juba tiih- mõistavad. Koosoleku ajal Bürgerbräukelle-

iWoff ettepanekutega täitsa päri ei ole

eksamitest ja teaduslikkudest ast-

;u kokkuastumisel 1921 a. algul

Gesti-Jnglise kauableping lõ

li wali^suse soowil anti ta ülikooÜmbertöötamiseks juba alaliseks
limberlöötamine ja limberrediindis kewadel 1921 a., mille järele

Wabariigi walitsuS on «ÄiSminiSteeriumi
Pooilt kokkuseatud VeSti-Fnalise kaubalepingu
ka«a beakS Kitnud, nii et ftlle lõpulik teostami« SeSti poolt «Sitt kSi^e lähemal ajal sündida. 5kawaS on ett» nähtud Inglismaa jaoks
enamsoodustused kaubanduse, tööstuse ja tolli,
tariifide alal Kui nvft, »älja anvatud,Soome,

iriigi walitsuS üheS muude seadusta ülikooli põhikirja projekti taga-

pule jõudmas.

^idusministrile poolametlikult edasi
^lnud kahjuks vähematki lootust, et
ema kohe arutusele saakS wõlta.

jaks tunnistatud. Mnistrid seletavad, et PõhiseaduSlikul valitsusel on rahtva keskel ja
iseäranis ametnikkude seaS täielik usaldus.

Münchenist teatatakse: Õhtupoolik mööduS täiesti rahulikult. Oõl vastu reedet arreteeriti Põhuer, kui ka Frick, kes rahvussotsialiStide poolt politseipresideudiks oli nimetatud.

Kell 11 enne lõunat toodi kommunistlikud ja

Läti, Leedu ja Wenemaa, kellegile enmnsooduS- sotsialistlikud linnanõunikud rahvussotsialism

iShikirjale ajus ülikooli walitsuS
Iide poolt esitatud materjaalide ja
Mal ülikooli õpekohtade nimekirja

likku de wägede poolt vägivaldselt raekojast

3 lubame,
siis halkamad
need ka
Inglismaa
ta automaatiliselt
makSma.
Räit.
on meil välja. Kell 3 peale lõunat oli mäss täielikult
itariiside enamsoodustused Prantsusmaa maha surutud Müncheni riigitruude vägede ja

koosseisu wäli-atöötamisele. Uus

UH ametlikult 20. märtsil 1922 a.

jaoks, mis tähendatud lepinguga ka IngliSma- maapolitsei poolt väliste jõudude toetusel.
le üle lähemad»
Hoffmanni Korrespondenzi ametlik teade
Läti panganõukogu Tallinna Münchenist ütleb: Mimaste nädalate kordupankade konwerentst otsused vatel läbirääkimistel kinnitasid Hittler ja Ludendorff kindral Lossovile ja kolonel Seissewastu wõtuud.
S. nowembril wSttZS Läti panga nõukogu rile, et nemad täiesti lojaalseks jäävad. TeisittoStu LSU TaÄinna vcchaxrSjcmdufe ja pank«. päeva õhtupoolikul seletas Kähr isamaaliste
ühingute juhtidele, et temal on samad eesmärb* Zonwerenjp otprfed.
gid, miS ühiugutelgi, kuid hoiatas ühtlasi mäs-

hrtrt kätte, ülikooli valitsuse ja
poolt rõhutati mitmel puhul pikeigukirsades põhikirja kinnituse hälu w«jadust. Kõige sekle peele waa^le-dun?'»' wSimaluft selle Riigikogus
' tulemiseks.

Jmimereenumff on pöhiNri möneS
^detud ja ümber redigeeritud. Mion asja omasel viisil jelle juureS
°?nl ülikooli azutise nõukogu arwa-

»» mõlemal pool ^l0 sunwt. T«-. õhutatakse. Riigik-°u W-n- rühm
« k !?-•'tahab Eesti-Läti lepingu HrtifUfeerimiJe korlikult. R-'chsw-hr I- ka.tscpolit- J mgihsUiS ^aura U-.üamis- mitu Lä>

kokku
nane

sei on täiesti seisukorra peremehed.

„Nowembri" kurjategijad.

tiga eitavale seisukohale asuda.

Kolme rahaministri konwe

Berliin, 10. nov. Münchenist teatatakse:
sukatsete eest, juhtides tähelepanu selle peale, et
rents.
ta niisugustele katsetele sõjaväelise jõuga peab Siinsed hommikulehed mõistavad üksmeelselt
„L.
Vestnesis"
kirjutab:
Läti rahaminister,
hukka Hütleri mässu. Bayerischer Kurier uae8. nowembril vrrprdati wäliSminister dr. wastu astuma. Neljapäeva õhtupoolikul tehti lutab kinni isikute teguviisi, kes tagasi ei koh- rium kawcvtseb kokku kutsuda Riias Lati-EesMeli ja PSHjw-iAmeerika UhiSriikide saavnu läbirääkimisel Kähri, Ludendorssi, Lossowi ja ku Laksa rahvast uuesti kodusõtta tõukamast. trj>a Leedu rahamimstrite konwerentsi. Konws-

itturjategijate wäljaandmise
leping Ameerikaga.

id.

põhikirja eelnõu on teaduskondade

j saadetud, õpejõududele aga eriI. Ülikooli walitsuS ja dekaanid et
ielcnud kelle^ile wõimalust temaga
I .haridusministrile esitatud kuzul
[Ii rõbikiri enam-wähem täielikult
llebeS ilmunud, näit. „VostimeheL"

152 - 1922 aastal.

Seisseri wahel nende eesmärkid ühtlus kiudColemani poolt GeSti ja P.«Ameerika Uhis- laks,
pärast tekkisid aga mõtete lahkuminekud.
viikide wahelisele kurjategijate wastastikku
Neljapäeva
õhtul sunniti Kähr, LoSsov ja
wäHcoandmise lepingule alla. Lepi-ngu järele
kohuStuwab mSlemck» pooled sellekohase nSud- Seisser Hittleri Poolt tugeva sõjariisws sälga abil, kuna neile revolvrid nina all hoiti,
mi^e pohjfll walja andma iga isikut, keda süü- Ludeudorfftga
ja Hittleriga riigidiktatmtri loodiStataitse kuritegudes, mis lepingus loetel, Dnisel kaasa tulema.
LoSsov ja Seisser and-

Baieri rahvapartei „Korrespmtdenz" seletab, ventft ülesanne -oleks luua kolme Balti riigi
et see mäss on kuritegu, mille kõiki tagajärgi majandus-rahalist liitu. Kui läheks korda PZ-

juhtumistel, kui kordasaadetud süütegu on

Kaubandusministeerium ei
sõlmimised
näe kardetawat wõistlust lät- Kaubalepingute
wälisriikidega.
laste Poolt Lõuna-Eestis.
Eestil» on praegu ees terwe rida kaubale»

dud^kuid wSlja-cmdmme laiab aset abnult neil

Ülikooli valitsuse nimel

Rektor: tz. Koppel.

DariStcÄMV leVinguosMSte seaduste järele wS-

>att wcmgtstusega^aS inna sunnitööta wõi
ritööga. Wähema kariistuse Ma kuuluwav
tööd, famutt ka poliitiliift laadi Wüt«od ei
MguSda WkõaandmM.
MuuS osaS sarnanev leipkm vahwuswaheliiseS wahekovraS ettewlewcMew sellekohastele
lepwgutew. Lepingu tegemisel on silmaspeetud nMil makSvvid feaduK ja leping on fefle»
kohaselt kosSMaStvtud. Leping esitatakse waharNDft valVsusele heakskiitmiseks ja Niigikogulie ÄnMamijekS, mille jät»Xe ta jSuKfe aS-

[id olla on ehk kirjades midagt m>
niide minul boada <n kõlbas
f? Teil? Xe le on kõik lubatud! Teie
becvdegija. Waadake! Lugege!

Esimene kiri oli poStb-

it ifmtxs nimetati ümbersõitev

I WaSsili WassiljewitS ModeStow
ti-tel-egr^afi jcoSkonna ülema ko-

!ks ^«ciburowo alew?sse, raskelt haiId vostiülema asemele. LillaöaS kir.
[helbel paberil, mille esrmeie leheSül.

Riigikogu koalitsiooni rühma
de esitajate nõupidamine juhatuse asjas.

e ülemisele nurgale esctawd ouv

sundlewat tuikest, oli hoolibalt krit)ol!.>p'^li?u allapoole l:ugl«va käe-

lma wäheniagi Pvalliriata wliS riimaluseta loovks ja lapselik julquS

Nõupidamine reedel pooleli jäämtd.
Nagu ju-ba eile teatasime, poeti voede pS^
fcdi Riigikogu koalitswonirühmade ^ esitajate
omawahÄisi läbirääkimisi juhatuse asjas, kuhu
koaupõllmnehed soowi on awaldcmud snm esiMafo wcvlida. Päewafel nõupidamisel lepiti
teatawasti koKu, et Riigikogu esimeeS- .oma
kohale jääb, kuna teiste juhatuse liigete kohta
rühmcrd oma nõudmiste ja soowidega esinesid.
OtsuSt-ati õhtul, peale Riigikogu koosolekut,
läbirääkimisi jätkata, kuid siiS ei tulnud kõik
rühmade esibajab kokku ja kes ka tulid, neil
puudusid kmdwd seisukohad. Mi. jäi õhtune
nõupidamine ära, kuna järgmise läbirääkimise
aeg kindlaks määramata on.

Wõi wäljawedu Eestist.
Kümne kuu jooksul malja weetud ligi 130.000
puuda, üle poole wäljaweetawast wõist lccheb
Rootsi.

praegu veel ei saa ette näha. Seades oma lMiõiibelik. kokku leppida, siis asutatakse eraldi
juhtsõnaks „kättemaksu novembri kurjategija- komiisjouid, mis iihtlustawad kolme riigi martele" olevat Hittler ja Ludendorsf niiüd ise susid, rcvudteetariif?, aki!sii>si!srd, riiigi monopoonovembri kurjategijateks saanud.

le jne. Kawatsuse järele tuleks nõnda nimctatud tollide segakomisjon ainult peale konwerentsi kokku.

Ministeeriumi vastus Börse komitee märgu-

kirja peale.
pingute sõlmimist, mille teostamisele lähe
Mõne aja eest esines Börse komitee kauban- mal aja! kawatsetakse asuda. Esimeses jär.
129.123 puuda 6 naela wõid brutto kaalus. duA-tööAwsmimsteeriumile märgukirjaga, kus jekorras on etle nähtud lepingute fõlmimi-

Andmete järele on aasta algusest peale
kümne kuu jooksul Eestist wälja weetud

Sellest arvust on 80.393 puuda 14 naela wee- tähelpanu juhitakse selle peale, et lätlased
tud Rootsi, 40.230 puuda 24 naela Inglis- meie kaupmeestele kardetawad wõiMejad L.maale, 8100 puuda 2 naela Daam, teistesse Cestt turgudel Malgas, Wõrus, Petseris jne.).
maadesse aga märksa wähemal arwul. Nagu Juhitakse tähelpanu assaolude peale, e,t Riia
lellest andmestikust näha, veetakse Rootsi üle kaudu kaupade wedu Lõuna-Eestisse odawam.
hoole kõigest Eesti eksporteeri-tawast wõist. kui Tallinna kaudu. Kõige pealt on raudtee
Sealjuures wcetakse Inglismaale umbes 50 Tallinnast Walka 100 kilomeetri wõrra pikem,
prots. sellest, mida Rootsi saadetakse. Põhjuseks kui tee Riiast Walka. Riias on tööliste pail-

sed Norra^ ^helweetsia ja Itaaliaga, kuna
Tsheho-Slowakkia kaubalepingus praegu

on muidugi rasked transportolud Inglismaa
ja Eesti wahel.
Wõrreldes läinud aastaga, on wõi wälja-wedu õige tuntawalt suurenenud, sest läinud
aastal on 10 kuu ijooksul wälja weetud ainult
52.333 brutto puuda, kuna tänawu see kaks
korda suurem on.
Wiimase oktoobrikuu jooksul on Eestist
jvälja weetud 13.371 p. 31 n. wõid; sellest

Sõjaministeerium riigikontrol
li põhimääruste kohta seisuksha wõtnud.

gad märksa odawamad kui Tallinnas. Sadama artelli ja muud maksud on Riias madalamad kui Tallinnas. Peale^ selle annab

mõnesuguste paranduste tegemine teoksil.
Töösturite ringkondadest on soowr arvalda.

wd, et kaubaleping saaks sõlmitud ka )ugo-

Slaawiaga. Auid siin on kaunis tuntawad
raskused ees, nimelt pole Jugo-S^aawia
Eestit weel tunnustanud.

Läti walitsus transiitkauba weo juures teatud
soodvÄusr. See kõik wõi>ma'ldab Läti kaupHiljuti töötati wÄja ja esitati Riigikogule
meestele odavamalt kaupasid Lõuua-Eesiisse
turule saata, kui meie omamaa kaupmehed. riigikontrolli põhimäärused. Asia arutamise
Märgukirjal kohta on kaubandusmiiristeerimn juures Mii tarwMfu-ks neid ministeeriumitele
oma"seisukoha wötnud ja waswse Börse ko- arwamise awaldamiseks saata. Sõjaministeekes
mikele
ära saatnud. Ministeerium leiab, eh riumis Lio.odust^ti töö jaoks erikomisjon,
suurem osa Inglismaale ja Rootsi.
kui ai palju muuWõi wäljaweo alal tegutseb kõige energili- praegusel ajal wõisiilus kardetaw pol>e ning week wäl^töötatud^ põhimäärustes kuiai t Leiti aialt
põhjusel asa!?ohane pol-e sellest küsimusest datusi läbi wiia 'tarwiükuks ei pea.^
femalt põllumajand. keskühisus „Estoonia", mõnel
et eelkontroll tu-leks kõwendada wõrrelkelle peale umbes 50 prots. terwest wäljaweost juttu teha. Sellepäi?ast ei «üekr ka ministeerium tuilt, ellega,
mis kawatse-tud.
tarwiliku
olewat
Läti
kaudu
trarlsiitkaupade
^
langeb. Järgmine fuuveksportöör on Einpaul,
'kelle wäljawedu wiimasel ajal mõnedel põh- sisseweole takistusi teha ega toNsid tõsta.
Sõjmninistesriumis rida seaStatistiliste andmete põhjal on ^ounajustel langema on hakanud.
Eestisse käesolewa aasta esimese 6 kuu jook dust ja seadlust wäljatöõtamisel.
Gtandard-Pakkide
saatmine
sul Riia kaudu j-ärgmisslt kaupe sisse weetud.
Eraisikute wabastamine kait- Wenemaale Punase Risti suhkrut
Käesoleval ajal on sõjaministeeriumis
1487 puuda, soola 9.088 pd., heerinsewäest.
gaid 2.932 pd., wärwe 72 pd., metalle 9.850 wUjatöötamisel rida seadusi ja seadlusi. Lökaudu 10. skp. lõpetud.
Lähemal ajal viiakse kaitsewtäe afutusteR
Pd.,
metallkarpe 16.188 pd., masinaid ja põl- pukorrwl on üleazateenijate allohwitseride
10. skp. sai Punase Risti peawalitsus Nansuurem koosseisude wähendamine läbi. Sel pulutööriistu
6.2LL pd. Soega kokku 45.839 pd. paiuki seadus, mille wäljatöötamisel peaasjabul saaks paljud ametnikud teenistusest wabaS- smi komiteelt Riiast, teate, et standard-pakkide See oleks 0,5 protsenck terwest poole aasta likult Prantsuse ja Rootsi seisukohad aluseks
wõetud. Seadlustest wõiks nimetada': ohwittawd. Küsimuse kaalumise! leiti mitte soowitaÄ saatmine Wenemaale 10. flp. peale, lõpeta- sissewevst.
seride ettewalmiÄuse ja komplekteerimise seadolewat Vabastada neid ametnikke, kes end ta- takse, mille tõttu ka Punase Risti peavalitsus
WõrreldeS
Mnud
ja
käesolewat
aastat,
on
tähendatud pakke wastu wõtta ei saa.
luS ja üleajateenijate ning ajateenijate allohbawad oma kutsele pühendada. Wabastatud enam
transiitkaupade
sissewedu
Läti
kaudu
suurene»
Seni wastuwõetud tellimised pakkide peale on
tMj!eride teenistuse käik.
«akS aga eraisikud, kelle asemele stiK Ae koos^
nud 15 protsendi wõrra.
lõik Nanseni komiteele edaü 5aadutud.

nud ia kuS zuhns olnud kolmeküm»
lmat^.ka wi^2 teha.
(iga hea — 5ZnaS Zwiet fSbraNkult.

Ii andeS. RöSmustan südamest teio

h-r.ra olen piirite snnelik! — h?is—' Äh, kui nüiid rõõmuga mi-

totti letem Wõõrastaffbn hval.

hfamat föpva-.seltsimeest, vkimasö

1 eeft. 5>ärra nöwnoor, kuidaS saackS
korraldada?
sii?. Ka minul ei oZakS selle wastu

ko.5t^s Zwitt- Ja samal Mgick
le. NmuS einel-cma tvenija, ^'raiseS
tg>a kuueS, sSög-kaart käeS.

einetada soowite?

te mis — ütle-S snesssadrMA
!uidusi wSjmne Sa einet. Aga est-

meUe. — Da jäi pisut mottesie.
selundrS. — Andke meile pudZ
j-a sinna.tõrwale paremat seltsi ka»

ng marineeritud soem.

Mu jfem* ff»etattub ""
»

PÄH»päe»at, IL »»«r«deK. Hk

jm c » « « i ^

KaitsewäelaSte wormi tarwis Wiljandi G. haridusseltfi tüwalitud Inglise rohekas faii* tarlaste gümnaasiumi 15 a.
sewärw.

KaitsewäelaSte wormi küsimus, miS kav^
nchkumata paigal seisnud, liigub Viimasel aj ai
õige kirvelt lahendamise pooöe. Ükstkuid põhipa-

newaid küsimust »« wavariiAi walitsuS kaalu-

Paawsti saadik Antonino Zecchiut.
Ta isik ja ta muljed Eestist

tegewuse

|a uue koolihoone pühitsemise piduStuS^

^utmi^uõnt s»adtkuK«u)
praadi doel — mete foaÄtfiölifelt)
Läinud reedest laadkk wiiblb TallwimS EeStiLft, — s-letab ülempiMop ^chVM, ei ia
Mduki? aktus Wiljandi Eesti haridusseltsi Roomakatoliku paalvsti saadik ulempiiSkop siin wiibib seekord nnue puha ja . ^

nud ning tarwilifed otsused teinud. Nii on ot tütarlaSt-eaümncvasiirnii 15 aa-stase kestwuse
sustatud Saksa «Kljahalli wormi asemele tar- mäSestmnrftkS ja maja õnniÄtamisekL oli laup.
wituseie U'ötta Inglise rohekas kaitsewärwi !<1 now. kell IL lõunal. Rcchloast oli rohkesti

Antonio Zecchini. Et Katoliku piiskop waid oma al^Msel. Nimeu trn tema paawSQ
Eestis üldse haruldane nähtus, erüi aga käeS- tiMine fcxTÖif^ {dctecata), initic a^a
olewal juhtumisel, kus tegonust otsi:öohe pmuvS- lnaaülme esitaja

ti saadikuga, — snS on ühenduses duna füba^ ja EõN jaokÄ, huia tnrw _ klanne apixoji
munder. Ka Mv Inglis» stsnixr üldjoontes osa wötma^. AluStati k<rhe nxmnuckiku kiulu käiguga
linnaS kaunis kõmulised Kmlduse^ lii- Kownos on. PoliuillS-tc küsimitStega woio va
ettekandmii?ga, millele järgn^S paStor LatckLu
kuma hakanud, iseäranis sest ajast, kui ülem- amuit paawsti eri-lub^ga tcgrmist teya.
Wastawall wabariigi waNtsuf» foowiawal- wainrulik röne.

maksuga.

KooliõMaSte koor kandis ette K. A. Her- piiKksp Riigiwcmanale ja wäliSmtmftvile wi- Oina ameti# on üa iuda läinud öü*«
duStele ja seisukohtadel^ on wormt komisjon
toud lattanud EndifeS kawaS on wüiksed muu» manni lauiiu „Tähtp<^ew" Selle järske andis
ÜhenduseS kittst nende kuulduM-^a aS Selle ee! on ta BalÜ riMdeZ —
datufed ette wõetud. Neist võikG nimeatda kooli direktor hva SBarrtt Looöi 16 <l beg?wusesi
tmtk
behe totmetufc liikmel A-cmptiAtopiM — wnbinud, d tuümtiicba ciltidega, RÄ »
jär^nist: ametnikud, edaspidi administratiiw- pivema ülewaate, 7una bai itmSs^btsi esiniees
mazandus ohwitserid saaks teenistuse ajakS ta paSt. L<rttik seltsi t^^msest ja koolimaja ehUoTänawune soil CeSASse on tema pooü ab>
ÜlempiiSLop asub M«epuieS-be?!. kÄ»Ukv
sinised püksid. Üleajateenijad alohwitserid saaks misest ülewaa-te andis.
katoliku koguduse esirnehe korteris. W-uöNr- nubt jQrjekorvalinc külnsküik katoliku koguduB»
sinised püksid esilise wormi juurde.
Selbele järgesid derwitused kõikwe WilÄra jääks ainult teenistuse pükSt» ftmreS jandi kesk- ja alakoolide juhatajate poolt, 5pe- wõwrise tundidel jxlkud oswmrse ruum ftuoiiku tebe ja Wabariigi wa!ilsusc<e. '
^«ecBniecWfja £oji'Jtc?tc^nb ülüfntfrfl^kocp, o
kiricku autoriteedi mõtteS wäga isetoon^iktu
sandid.
ta')üix liidu noalt hc. Orrif, Tarvu noorsoo pilti. Peale kohalikkude kadoliku tegelaste Eestrs katolkk^te olu-tord palju soowida ei
seksi ja E. tittarf gümn poolt Ed. wöib siin kohata wöllsriikide saaDikuid ja nen- jäta ja, siln^SpldadeS Wabariigi põhiseadust,
Üleajateenijad allohwitserid ta>?watuse
Schö^berg
Noh?eAi
saadetud oli tenvituste- de läl>emaid kaastöölisi. Waikselt ja kcnnatli- — nende usuline elu ka mletvikuS wõid loo
saadetakse täienduskursustele. begr^mme. Tuletati meelde
kooti direktori te- kutt oodetakse l»üha isa esitaja jutul? vnäsemist. mulikult areneda.
Aesjateenjache allohvitseride teadmiste
MendamisekS korraltdatak^e sVjaministoeriumi gewust ja annetati temale õige palju lillesid. Aukartusega laseb jutulesoowija. seisuse
Mis pu-mub
sellesse,
psale
r nagu mäarataM EeSpoolt 6-kuulised kursused. Praeau on juba esi- Samuti palju õllesid said dir. proua Warik ja waatamada. ülenipiiSkopi ette ühe pc»lwe peale tis.se alaline paawsti saadik, — siiS tähendab
a»ene kurwS kaimaK. T^iveduS kurbused keStak- õp. Siimer, keS kooli algusest peale kuni seni, s. õnnistuse saamiseks ja suudleb piiskopi cunrti- ülempiiskop. a see küsimus- täiesti enneaegne
std «ndes 2 aastat, mis ajaga kõik Aeajadee- o. 15. aaStat seal töötanud AktuS lõppeS ril- märki, musta kiwiga jõmiuft, mis üleni>piisko> on ja s^elle toostamisets wäheinatki^ taNmdust
gihümniga.
aijad kursustelt MÖ Wk stuwawc^».
pU ^rerncvs käes. Üli-ilipiiskop ise an üleni pole. Sest senist"d kogcmupd on näidcrrrud, et
vunakaisviolett kmoes ia sontuwarwilrseK müt- ta ka Korvlrost jõuab oma saadilku kohwötusi 3
Kanamunade
wäljawedu
blikiwi sisaldawate maaalade

siüe tegi sest saadik. _-u_

jutuajamine. mai tuled teenida,

eiigile seserweerimine ja põlewkiwi tööstustele kontsesstoonidena wäljaandmine.

Eestist käesolewal aastal.

Munade wäljawedu sn wõrd^emtsi elaw

käesolewal aasta' selle peale waatamam. et
Riigi vvl-aokiwitAõlStuse põhimääruste alu- Cestis sulaloomade kaswatus kuigi kõrgel
tel esitaS kaubandust ööstuSnrini-steeriuin hrliuti järjel ei seisa. Esimese kümne kuu jooksul

on wälja weewd muna. kuna
Wabariigi walitfusol-e määruse eelnõu kinnitamisekS, mille iävele Wabariigi walitjiuS Mru- asjamndjate esialgse arwamise .ärele wast
«aal teatawad nuuxatad pötenckiwi tööstusele ainult terwe aasta jooksul nii palju oleks
ekUploateerimiseA rtlkttje maatagawarana Võidud wälja wedada.
eraldab.
Viimase jo päewa toafful on Veel wSU
Wbeüld^Stet joontes on pSllutõövrlniStee- ja weewd lS7.0(X> muna, mille tagajärjel
rium määruse eelnõuga päri, kuid silmaS pida- wõid arwata, et aasta jooksul wäliaweetud
dos, et 'Titt. pölewkiwitSöstuse jooSÄ mserwoe- nmnade arw ».S(X).000—4 miljonini wöib
rida Vai^atsetawv maa-alal üle kümne riigi- tõusta.
asunduse on, peab pRlutõõmimSteerium tarRöige rohkem mune weetak?e Lesttst
ttmiftrkS, et mÄäruStvS Menähtud oleks waS- Rootsi; arwustiku järele käesolewa aasta
taw täiendus, mille jü«te ta mcuwinnal kas- zo kuu jooksul 2.763.740 muna Teisel koha!

sikesc^. Keha ümder yelcpunane wõä. Rinnal riigi kohta taita. Teina alaline wiidimine
kuldketi otsaS kuldrist.

Kolvnos on seletataw sellega, st seal kõige rohülenlpiiskop on keskmise kas^-na, pnNdeS koin katoliiklasi, mi et tal seal abikö W001 2
a — nagu kõik katoliku tpaümiltfiiö — püga- piiskopi on, kuna LätiA 1 piiZLap, ttib ka temaird näoga tüüpiline itaallane, kellele wälimuse le allub.
ärele üle 40 a. kuidagi ei woi mida. kuigi ta!
LõpukS awaldab ülemptiSkop oma rmlijed
Lelvsett ligemale 60 a. seljataga. Kuni piiZ- TallinuaS. Siin keeb elu, mis annab tunnisopi ametini on ta fatioltse õiguse ja Kreeka ja tust rahwa wisast ja energilisest tõõwõimest ja

Ladina kvelte professorina töötanud \a on suurest kfitnüsest üles ehitada ilufa ja armsana
usuteaduse doktori aukraadis. Wasnaoütmisel oma wäi-kse isamaa. Ja kui eelnnse aastaga
on ta ülilahke, sõbralik, lihtne rahulik, kuid tänawuft aaStat wörrelda, siis leiab ülemviisühes seega La kogt» orna ülesastumises majes- kap, et siin tmrtawali edu on märgata, milleks

teetlik. ta ka Ecstt rahwale kõigeparemat õnne sooKüsimise peale tema fötfcu üleKarmodest wib. —

Wiimased teated Vaiertst.
Berliin, 10. now. Nwnchenist teatatakse:

Asjatundjate komisjoni asutamise mõte nurja läinnd.

wawate wi/ljade vmumtSte ja aäwitamiste on Inglismaa, kuhu weeli kõigest «l.200 Baieri peaminister Knillin§, ministrid
London, 10. now. Washingtoni^ . tatakse:
eest tasumakSmwe olek» ette nähtud.
Schweyer
ja
Wutzlhoser,
tui
ka
mitmed
juhtiBriti-Ameerika
kawa asjatundjate ^misjoni
muna. *

Tartu ülikooli ja Tallinna teh
nikumi keemia osakondade kiisimuse lahendamiseks ministeeriumidewaheline komisjon
määratud.

Uued keskkooli õpejSud.
Tartu ülikooli juures korraldatud keskkooli övetaja^e kutseeksami komisjones on
keskkoottõpetaya 2. liigi kutseeksami soorita,

wad «metiilkud, kcS rahwussotsialiStide poolt asutamise kohta Saksa maksmv-õime uurimiseks
vangistati, sn jälle wabaStatud. Benini »n on Prantsuse seisukohawötmise järelduse! tühja
mässul 12 surmaohwrit. Hittler on käest ker- aetud, nagu riigidepartemangu poolt awaldagebti haawata saanud. Tema asukoht au prae- tn-d wcnawst selgub. See teadaanne awa>ldati pägu teadmata. Kuuldawasti on ta oma sal- rst riigisekretäar tzughgsi ja Prantsuse saadiku
gaga idapoole läinud. Ludendorss andiS au- Jusserandi teistkordset läbirääkimist ja pärast
sõna, et tema selle aSjaga enam tegemiji ei tee. seda, kui Walgest Majast oli teatatud, et pnesi-

nud: Marta Rosenberg, )rmengard pograTeatawasti on ka ajalehtedes valju waie- mtchnaja, Minna perlus ja Ida Saks, kes mispeale ta wangist wadaStati. Ludendorffi
Mst tekitanud keemia osakonna küsimus, ku- haridusministeeriumi poolt Väliaantawate ülekuulamine esimese riigiprokvrõöri poolt o« vent Coolidge arwateS on kasma ette wõtta
Saksa maksmvõime piiratud uurimist, nagu
na mõlemad — ülikool ja tehnikum, nimeta- kutsetunnistust? p5h:al keskkoobi õpe.aja 2.. juba alganud. Peaaegu kõigilt rahwuSsotsia- Prantsusmaa
seda soowib.
tud osakonda enda juurde soounwad. Riigil' liigi kutseõ-.gused omandawad. wg.
listidclt on juba sõjariistad ära wõetud. Eile
läheks aga kahe Speasutuse juures keemia
oli ainult kheö kvhaS werine kokkupõrge kaitse- Riias kommunistide sõjariis-

Wäl^maalaste Spemaksu
alanduse kobta märgukiri Gaksa haridusministeeriumile.

osakonna lllewa'pidamine liig kulukaks.
Nüüd on haridusministri ettepanekul wa*
bariigi walitsus segakomisjoni määranud haridus-, kaubandus-tööstus». põllutöö., raha.,
Meie keH? 25. okt. s. a. numbris hwte teo
teede- ja tõö-hoolekandeministeeriumi esita- te wäljamcmlaSte kõrgendatud Spemaksu kohta
j aist, kes Tartu ülikooli ja Tal inna tshni- Ga^mniksa Ai?oslides, miS kehwemmd EeSti
kumi esitajatega keemia osakondade arenda- üliöpilasi fmmib <^ksamvrrl õppimist SatkeSmi e küsimused läbi haru taksid ja sellekohase tcnncr. Mõned Uiöp>lased anfti juba Pvcmtettepanekuga küsimuse lõvutikuks otsustami fuSm«l ja Ungari ülikoolidesse Ae läitmd.
seks, wabariigi wal-itsusele esineksid.
Sarnane üleminek on aaa wSfenkafcud ja pi

Äuuldawasti aswda komisjon kokku ju kendab õpetegewuse lõpnamift.

ba tulewal teisipaewal lv. skp. wg.

Õpilaste ajapikenduse küst.
mus.

Konserwatooriumi õpilastele aatatse ka
ajapikendust.

Senini makswa mÄäruse järele saowad
kaitsewäe teeni stuje kohuslised õpilased te>atud

SiLmaS pidadeS üliõpilaste vaKket seksü.
korda, ja et kõrgema tehnilise hariduse saami-

kaitsepolitseinikud said raskeid wigaStusi.

tade ladu awaliLuks tehtud.

8. nowembrtl kribi* Läti pobiitiUne polit
Berliin, 10. now. Münchenist teatatakse: sei jalaj«je kommunisti-de sSjaruswde laou.
Kähr laSkiS üleS lüüa kuulutused, milleA tea- Ladus oli suur huik igasugujeid böyk^ineid.
tatakse wäljakohtute asutamisest. Kella 8«st ühendu^eA sellega wmigMati teowe rida isi»õhtul kuni kella 5-ni hommikul on liikumine kuid.
uulitsatel keelatud. Teatrietendused ja kontserdid on esialgul ka keelatud. Awaukud ko- Soome suurim kultuur-toetus»
had peawad oma uksed kell pool 8 õhtul kmni

panema, Ew.
Pfalzi lahkulöömine.

õpilaste õpemakS al-cmda-tak^ waKtawcckt õpe-

ülikooli lõpetamiseks : 4 aaSt. teaduskonna riigi kodanikud.
veal kuni 27 aaÄani, b aaSt. kurjus teaduSTeise eest

wangis ja waletunnistuseandja.

f920 aastal mõisteti Zvigalas elutsew

Senini olid oga lonseavotoormmi Spila- Mari Aajak rahukogu voolt wangi, missused wäljaSpool nMrust. Hiliutn esines hari- gust karistust ta \. detsembril samal aastal
duSmiwStoerium wabariigi walitsusele Mepa- istuma pidi hafBcarna. Et KajaL ise iStuma
nekuga ka konservatooriumi õpilastele aja. ei tahtnud minna, siis saatis ta oma eest su.
pifatfruffc anda.
gulase Tirvtsa, kelle wangiwimd ka waStu
MskmO on soj aminMeeriumiS kaalutud wõtld. Jaoskonna politseiülem, kes kum.
ning wSii.ialiku leitud tähmdautd õpilastel» bcusit vi wnnud, wõttis Turtsa Rasaku eest

Saksamaa sõjalise kontroll-

S. G. N. k. täidesaatwa ko

kaupmehena. Hiljemini awas tema oma kaup-

la avmust". Oma karMri algas ta rändawa

brftf mida wa-Mi iaiendama pidi. Suure»

pärase osasvu'ega töõtadeS saa^vutaS tema
warStigi yimw riftu^e. — Kmd igatsus kõige

ilusa järele, millest demal kodus alsn puuduS.
olnud, pesit^ss oscnoa ärimehe põues. Kunstinaitustiol, ko»itsertidel, ooperis ja teatrites «oli

pidi sõitma teda üle Amiama. Tm4sa ?el^ s^a-, wöliskaubanduse, transpordi sa posti- Kordelin alaline tvõõras. Suure energiaga
tuste
põhjal andis Aajak siis wande aU telegraafi komissariaadid); 3) seadus liidu di- ja püsiwusega püüdis tema oma puuduliku
Wõ ih innad ilmaturul lange- wnniswse,
mille tõttu mitu inimest wangi rektiiw-komisscrriaatide kohta (iilem majanduS- baridust tawidada. Jgol pool kultuuri alal,
mas.
MõiktM.
nõukogu, toitlus-, töö- ja rahakomissariaadid kus abi tarwitati, ott tema walmis helde käeEeSti wõi L«td»»iS maksat 186 sh.
ga Lämve-SoomL ebitaH ta suurepäNüüd on awaliwks tulnud, et Aajak?uNagu andmed niMawad. lmwOvod wSt- augi oma karistust istunud pole ja sellep. ning riigikontroll); 4) ajutine määrus kogu- rase lossi, millest tnna täkilifu kunstitempli
konollste eelarwete kohta; 5) aruanne rügiHKmad ficka nelja nädaia SchwuDl ibnatmml
seisukorrast; 6) headus liidu kõrgema tahtis luua. Kuld 1918-, g.. mässu ajal tapsid
järjefuÄalt. Ka Tsttt wöi Prmad «Sttawav mnniswse annud asjaolude üle, mida ta tõ-õstuse
kohtu loomise kohtai 7) rahwakomissaaaride punased suure heat^^ija' oma mõisa 'ligidal ära.

sugugi näinud ei ole. wn.
Üldifi tendentsi kmgemsie poole; seal juuosS
nõukogu poolt esitatud dekreetide wastuwõtpüsib huwitawalt endine itxdft&xb GsSti ja
mine
ja 8) Goome-Wene lepingu ratifitseeriLäti wö< hindade wahe! — ntmstt <rn km&*
mine
laewafõidu kohta Neewa jõel. Eta.
wõistlused,Äalewis".
mife peale waatamcckv EMi wdi enmsev l &
Läti wõist kallim, ja seda kõige nekja nädcvd
GAe õhtul algeid „Kalewi'" seSsimafa suu- EeSti saadik Poola presidendi
jooksul, mölle keflwhchil langsmiM Amatucul reÄ saalis sama fMsi Poolt kopraftw&ud rahwuK»
jutul.

Rahwuswahelised maadlus-

märvabaw.

wah^lifed maamuswKisdlufed. Osa wõtawad 33

Cina. kümnetesse wHjiouifeese «u?atawa rik

kuse määras tema kulturpliscls toetuskapitaalilö. Ka-pitaali poanoon ja -^märk on Soome
rahwuslije kultuiiri t^.'taini;ie. Tänawu jagatich su-mznade sum^s lmlvA 2000—60.000

Soome margani. _ üuistnikkude ja tead-

WaMaWist teatataks et Po«la president l<Me on ablrahs-sil) zagnwd ajakirjani-kkudele,
Pvaegu on 0Mi Ml hmb ÄsndoM 186 paremat maadlejat, nendest 1 sakslane ja 3 Wojeechowskr on Eesti saadi?it Dr. Leppiku 7. noorsoo üf;n:n!- '!^ v>'i^mae'pidüjate keffliiMaadlused VeStawad täna edasi.

nowembrÄ eraaudientsÄe MaSt» wõtnud -

kasimatusega meie lehele jv ministrite
Wuse wastastele kallale trmgisid, püüde
wiisÄ tõsiasjade Pfctt tähelpanu kõrwal
tida, —- kõige selle järele on wabariigi
suA lõpuks ometi parlamendi en-amu'e>
meeleoluga arwestanud ja hr. Jpsb-^rgi I
rnispalwe Riigikogule esitanud. Et 31ij

miniRter Jpsbergi rahuldustundega
Wabastab. selles ei tohiks olla lair.lvSi.
Kahtlemata on sellega tuntaw osa

sest, mis mitte üksnes parlamendi ja
suse ringkondades, tarid ka seltskonnas
riie ärireg-ewuse küsimuse ümber oli n

kustunud ja riikliselt tegutsewad rüln
Riigikogus wõiwad rahulikumalt teid
leida nende aluste kõwendamisekK, mis

mises nii barwilikud, arwates sinna
head wahekorda koaleerunud rühmades
ja walitsuse autoriteedi hoidmist.
Kõige pealt tuleb aga küsimuses, utt^

sõnaga: ^miniKter ja äri" nime

täielik selguS nõutada ja kindel seisukohti

Asja lõpetatuks tunnMamine mimikik
nnlega tähendaks seismajäämist poolte!
selle tagajärjel wõiksid warem-biljems
puhkeda uueo, wöib olla, weel halw^-c
mrsed, miL wõiksid saatuslikuks j:,;
vahwale.

Vaatame lähemalt Aseri tsemendis
asja, millega minister Jpsbergi nimi
wus seoti. 5doerdkäikudest, mis selle
asutuse ümber meie iseseiswuse Päewil^
PuuduS senini kindel ülewaade, nüüd
saadud materjaale, miS wõimaldawad
lõpuni wiia.
Arenemiskäigust saame järgmise
Bfeftwotte.

Aseri tsemendiwabrkt
sn wenvsegfe aktstasektst omandirs.

hikapitaal oli Wene ajal 12.000.00l
üksteistkümmend miljoni) rubla. £|

wcnZanduÄtest asus Wenemaal. Aseri I

mis Eestis asub, on 1916. aasta aru
tde wäärt 4.220.434 rubla 71 kopiks
Wene rewolutsiovni, nimelt en:nn
põõrde javÄe sattusid kõik aktsiaseltsi!

ka aktsiaselts „Asserin", wõimatusse
da. Kuna ükS osa aktsiaid vewoluisl

IuS Wenemaal ära häwitati ja mitn
tetl kaduma lakZ, ojt wabriku tõelik^
nikkudel, igatahes nende enaminel,
mata raske oma õigusi selgitada ia or

Sliliif Ü!M!9( %i|

gatud logusumma suurus oli 1.(XXJ.000 Soome

ei olnud tal wõimalust enefvle rohkem haridust
saawwtada, km algkooli kaks kwesi. Isa pani
ta puusepa amet rt õppima, kuid poi siile ei moeldi nud see. Alsr. Kvrd-elin oli ärimoeA „juma-

mitee istsnft alganud.

seiswvd „Wewaleht" ia „Kaja" nedt

Kui tänaseni on teated jõudnud
lehtedesse Berliini rahutusift, toiduain^
lustesse sissemurdmisest jne., siis on I

kapitaal.

pokiitÄise seisukorra juunes wkitakL kontrollkomisjoni begewuse «Mesti algamine wachejubtmniKe hädaohtu, kui ka si^e- ja wäkispolMlisi raskust ja palub saadikute ^onweventsi oma

ajapik-enduft anda.
wastu ja saatis wangimaija. Turlsa iswAj<sp-iSmduft sakaS bmferwaworiumi õpila- mise asÄ jarfyuS waT^inMnS fundmuZ, mil
„Jswestija" teatel alaaS MoskwaS 6. skp.
sed, kk>S keskkooli Npetcmud kuni 26 >a. toana- les temal kui Mari Raj akul hiljem kohtus
dusenki, ksS aga keskkooli õpetanud ei ole, ai. tunnistajana esineda tuli. Gt kohws»'e tl- nõukogude wabariikide ludu keffdäidesaatwa
kombtee istane^ärk. Päewakorras on: !) seadus
nu lt 24 a.
mumHest wabaneda. tegi Mari Aajak enese liiduwõimu kefforgaanide loomise kobta; 2)
SõMmniStseriimri feismcht Sstwbaks» hom- haiseks, mille pärast rahukohtunE kohaveal
seadus liidn Üldkomissariaatide kohw swälis-,
me wabariigi walitsZ^sle.

Keeruliste, wcrvemalt meie poliitik-it
ses tundmata ma hi natsiooni de järele m
Jpsbergi äritegewuse kaitseks, mis'mic
lele härrale ja tema ärisõpru^kam^aie

Soome Msred Nobel — Wfr. Kordelin.
Waesest meremehe pojast miljonääriks.

marka. Sel aastal anti esimest korda autasuna wälja 1OQ.0G0 marka. Selle au osaliseks
komisjoni wastu.
Berliin. 10. now. Märgukirjaga 3. oktoob fafi kuuluK Soome helilooja Jean Sidelius.
rist pani liitriikide siwdifuke konwewntS Sak Teised smnmad IxiTsib majanduse, kunsti ja teasa waiMsele etbe wNmaldada liitlaSde sõja duse toetamiseks mldmesuguste abirahade peale.
Kapitaali asutaja, A«lsr. Kordelini elukäik
kontvollkomiSjontle, millest Prantsuse ja Bellgia olwitserid osa wõtad oma tegewust Saksas »n omapärane ja hmvitaw. Ta sündis waefe
maal uueSdi alata. Nüüd selotcÄ Saksa wa- merimehe pojana. Isa oli alati merel, ema
kitsus oma wastuseS, «t Saksamaa praeguse stfe- fuvi, kui poeg 4-aastane oli. Waeselap^ena

nõudmist edasi lükata. Gta.

Waikus ja nende katsed.
Hooldamine. PeaLoosole
aktsionäärid. Riigid

Suured rahutused Berliinis. Mitmes
linnaosas rüüstatud rida kauplusi ja
nete poode. Wiha juutide wastu. Sit
mijed erakorteritesse. Tormijooks
börse peale. Miitingud tänawail.

SerMn, lv. now, LandauS on reede õhtul
IW.lWV-margaline autasu koutpomst Jean
M kodumaal wöimcrta, on haridusminM^v' mooduÄatud autonoomse Pfalzi walitsuS
Sibeliusöle.
rium waliSnrinisbeeriumi kcmdu Saksa hari- Heinz-Orbise juhatusel. Prantsuse patrullid
Turtü, ali Soomes Bssr. Kordelini asutaduSminiStoeriumi poole pööranud, et GeStt fitanb linna mõõda. Seisukord peetakse krik- tud 6.
toetuskapitaalift
summade jagamiue. Iatiliseks. Gta.
kodakondsusest, kui nvrdaia waluuw maa üll-

wcmrrseni. ajapikendust. Nii cmtaffe ajapiken maksijDe, mG Saksa kodanikud Tartu üblkoodust: keskkooli lõpetamiseks kuni 34 aaStani, lis maksawci^, s. 0. 60 pvots. rohkem kui oma

konrvas kurni 26 a.,; neile, keS ülikooli juures
ehk wälzamaal teadusliku töö tevsmisekS wälja walitud, antakse ajapikendust kuni 30 a.

politsei ja rahwussotsialiStide wahel. Mtmed

WM SDl

dule, Soome-Uc^ri Httille jne.

Berliinis üldiselt wäga cir«
(9Jleie eriki^asaatzabt Vevliii^ii

Md peaasja li kubt ainult Asrku d j;
tööliste tiimaosades ja kahjukannct

wõrdlemisi wähe. Ja on solge: m^
Berliinis, Saksamaa kefkwalitsuse t^
on saatuslik kogu Saksa rahwale.
Aga langeb marga kurss pead
vanewa kiirusega ja üheS sellega ti

^mrilt elukallidus. Kel weel eile 0
Mõni miljard Saksa marka, siis ei '
beaa täna osta ei weerand naela rru\
pooft liitrit Piima ega muud kõ^a?
Mfemat. See teeb melgad &moaik
j^rime nÄjane, stis ei hooli ta w..^
kannatada, waid strudatakse kast jmnal

daai wõrta on. >

Täna on eSmaSpäew. Hommrkul

Md uued tMuainete hinnad: päts^ l

miljardil Olin parajaSti teel läbil
tsentrumi, käratsewaid nam on >

uste taga sabas fcyad. Ci raba

Wiliku ostmyekS. Swnamised ;a }o:n

fes süüdi: kauplejad, pagarid, luubil
teifek kes midagi müüwad. Miks xm
atrntt mikS peame kannatama alatl
kauplustes weel toiduainete wirnd

tawad ^üded stit-seall. Naistel-

weel teised tõota ja teenistuseta uu
WisedeS lüüakse siHe waakecr?n<S>,

, mi» juht-..b, mi« kSttr w>ft-

Espnene samm on astutud. Wahi
ntfeirii? on jõuetu korda jalule ,'ead^
wngitllk^ rttde ia jwlmiSilde

05$ uÄe Ja aknix p>llut-?se
fangMb. Oot-i-nd Jjj f«wio«iKi:' }

Settib f^ tuiuicttt.

^ keS M^Mid ko-ngmd za

lUpäcmi, IL wmcw»HL M. Iü>
Proowige kord A-8. ,ASTORIA« tromaatilist tubakat

'ouino Zecchiui.
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Teie hakkate teda ikka tarwitama.

jed Vestist
iss?, — frletab ülentpiiKkop Idhfesü, «f ö>

SÄ koosolekul walvbakke hz. Gavewü etw> M oleK felk g-rupi käes põhi?«Maal

Iwi'vlb seekord miile püha isa ülesande!,
y.wa alvjOujei, Nimelt on tema paawSti
h::< foaDif ^dclecalo), mitte aga bt^lo*

panekul juhatuS: härrad $T Saretok, Ed. Ro« 4K.7(X).l>50 EeM <ad. (Sž4.000.000i-2ri.0(>0.000
" ^ ~ «• «V !, ffs- 0,w»t 0+tA»

õ iinumxaxa maginaqiooraoe jaxeie mira&iex oqi raiju^ma ]uc

h\\\ jooki,
tcina alafbw
afufoht
Iuune
epaajatiina
(nuirtüus)
— Leedu,
Läti

Bpsbergi äntegewuse kaitseks, misjuureA sel- õiguRe edasiminek

r. os on. Poliitilist? küsimustega woid M

Ale härrale ja itfirc äriiõpruSfotrnale lühcdal t-S Wm°maa olvb& uü>k ™ir",21T£ JÄrfäTsBerf<MWeEi ptotofÄi on «mrito-

ra-atD&ti erWulvaaa tcocmift teha.

JeUhÄ
„P-L-°lcht' ta .Kaja" neile °mas« JJmbe, «annate STSi««^«8 »m° «s°lutst°-»iS^w-ws-M mrie l-h-t. ja rrriirifteiie Srtteg-. ftmääridk. hmckstd peo^ mri m* niwtätw

w ameti* an txx juba läinud aaifct fÜgt«

wälja 700.000.000 martcu

Kui sinna. juurde
omata -uuesti
kokkutitl- - - «- — xisa
■w*^vwrv»
ittu*
4iiuKiiviut
uvHvyv
iiyiiuMnw,
"— ,\m>
' f. und
. . 1attsiakapiwal
r»CV>
^^rta
lattaJe
bmgisid,
PÜÄ-»
selvvv/\.m.
busi*
järelfcüämc
^ttsuSwmmud
mnM
W-vwivllt,vw"vw
m
wusetÄlefe
waStaStele
kallale
tungisid,
püüdes
sel
duste
järele
kaitsma
walrtsuswõimud,
mmelt
14.*«lg. 16W. ^ -j.22
48.000.Uu0
marka, ® „
wiifl
Md ^—aMioiwäuibe
kauba»- 6»g c%t JbgnhA W warandus, praegu innata umbes
toiifä tõsiasjade
tSsiasjade P«lt
P«lt tähelpmu
tühelpanu kõrwale
kõrwale juh- majanwKministe-riumid»
^jankism>n,s^-rnnnli>« >ubld

Ifcubif.

Uc eel <m ta Mä riMdet — fe Wttl

ttba. - litole _<m toabariigt ^ Rt ^ ^

ibimtb, et tuüouncfca dlftbc^a, &# to»

tiba, - kõige selle järele m wabariigi wÄit. tms-t°°AuK. ja rahammistrid, Sw>^st >M. M P«^. marka.^

t.jicb teenida.
uwuiuunc m EeöNSse on tema poolt ab>

fuS lSpick» ometi parlamendi enamuse selge mukandjatest^olemb, kas tunmstado! kc^ickÄ. ral^imsdee, Peak»oKot-kuft 22. detsenibril l!>ZS a. ^>>s^.
meeleoluga arwestcrnud ja hr. JpAberai lahku- nud aktsionääride kooKolekmd seaduslikkudeks, tud aKsmd on rngi para , ayam wötnud aktfionasride grupil oicfj» j
mispabva Riigikogule esitanud. Et Riigikogu kas lubada uusi ccktsiaid wälja anda, mlSsu- ^rumrshmul.^^ «att 81%
ettk
607/,00.000
Eesti
nmr^a.
mast
81%
chk 607/)00.000
Eesti
maita.

jo ^alxiriigi walilsus^Ie.
I^:r?-f.>r5Qline
külaskäik katoliku
kogMBkouS!c?teerib
ÜkempliLkap,
ei
is fatolKfUu^ttf ohrfart> palju soowrda ei
ja, ftlnwÄpibadeÄ Wabartigi põhiseadust,

minister Jpsbergi rahuldustundega mnetH gustel tingimistel seda lubada ;a kas wmmal- Mvak^e NN pShiktrw mmrdat^S fWe»
Selle wmanbuse mmetssmiseks ou tema
WabaStab, selles ei tohiks olla kahtlust. dada hoolekande alla wõewd ^randus: ümu- suunas, et pohikap^al on ^ mchom^marra. wAja ammd 48.000.000 Eesti marides ja oli
Kahtlemata on sellega tuntaw osa pinewu- mid ning timnustatud aktsionaaride katte. s. t. endised ak«smd arwatakse ümver
temÄ enne 5,8% wabriw wäLr^usest, see on
umbkaudu 240.000 Wene rubla ehk umbes
sest, mis mitte üksnes parlamendi ja walit- Mis Aseri asjus tehakse, sellest et ole wäl- maiadesse. ' „

tcitDc usuline du ta üitoifuS wõib loo

40.000MY Eesti marka, kottu 88.000.000 Em.
suse ringkondades, tvaid ka seltskonnas minist» jaspool kitsast ringkonda midagi kuulda. Et Järgmine pkMooSolei?,
Jääb järele puhaskasu üle poole miljardi
rite äritegewuse küsimuse ümber oli tekkinud, ole tarwiski. Asjad arenewad loomulikult, 32. detsembril l6W^a. Nimd on ss- _ po*
kustunud ja riikliselt teautsewad rühmitused waikselt. Makswate seaduAte Põhj-al wõebakse hikapitcval M).5bO Wene rubw
Eesti marga.

[fiilt ateiKda.
[LK:? puutub selleKse, nagu määrataks EeSa-dimc paawsti saadik, — sits tähendab
piivfop. a fee küsimus täiesti enneaegne

asjad arenenuid. Minister
RnMoguS wõiwad rahulikumalt teid otsida ja wabrik hoolekande alla. Kohtu poolt määva- teeb waha bS% põwkapiwalist Aaw"i°ivNii
>mon^ Aseri
n]m asMo
leida nende aluste kõvendamiseks, mis walitse- wd hooldajad juhiwad ettewõtet oma oskuse rohwm^ nende stas pallu wl>^aw mmM ag« ^ Jpsberg, kes luba 1922 a. lõpul atti.a
mises nii wÄvMkud, arwateS sinna hulka ka ja jõu kohaselt. Aeg-ajalt ilmuwad miwed ka need kes chmesel koosolekul ol,b Puud^ Zvhatuse koo^o ekust osa miab im fa
hevb wahekorda koaleerunud rühmade wahÄ härrad, nimetawad endid wabriku omamkku- wad lahenmd wted selle kohta keS luhaw- hilzem aSiale whedale zaanud. T^stase kor

fvtlc wähematki tarwidust

ocfi fentffb kogemused on näidanud, d
ftoiuuoft jõuab oma sacvdÄu kohustusi 8

jawalitsuse autoriteedi hoidmist. dekS ja otsiwad meie wõimudelt toetust oma fesse waliti. Juhade protokollist W jaanu. %(d ^ okt& teda peafoosokiul 27 ii.il
Kõiaev«att tuleb aaa küsimuses mWa kabe RauSte maksmapanemise». Kuid nende bär- aril 19LK. a. on a^a w 192^ direktoriks ia luhatuse koosolekul ;utowS? ffn H tÄ W dSÄ rade õigus on üks-nes nende eneste sõnaks, test on sellel koosolekul olnud: K. JAberg. R. hatuse esimeheks waliwd.

fobta tuita. TeuZa alaline wiibimine
no* mi fclrtatam sellega, et seal kÄge ^oh-

aktsmid°ja muid kindlaid totarte Ä «. Pq»«. * «-s-»"» M6.

fiUal-t iflaft^ mi et tol seal abiks weel 2
toi on, kuna LätiS 1 piiskop, ket ka vema-

fflSm iSbetflfufS wnnistamine ministri labklv- timniswda wõiks, neü ei ole. Kock nad pea- ,a K> Saretok. korda weneaegsete aklMsettiide w. cano.^Ä ve

lub.

mi^eaa tähendaks seismajäämist poolteele ja wad tühjalt, ilma saagita, taganema. MõnÄ> Wasdawa ministri loaga suurendatcchepS- wckutswom järele■jäid, ja !uqi-

!õpukS awaldab ülemptiskop oma muljed

WkkaaiSel wõiksid wvrem-hiljem lahti lubawad uuesti tulla, uute, kindlate tunnis- hsfap^li kaks korda. Gswvene suurendamine ftd on woimukandjate^ kohmed \a
Ä wõib olla, toeel hcZommd sekel- tustega. Tubewadki, kuid^ ka uued'WnmStM oli otsuse põhjal 1*. juunist 1923. a., kuS w ronaaride^huwide|e^ai^e^^te^I ^ ^
mtfed miA wõiksid saatMikuks saana komt ei tõenda midagi. Mi jääb kauaks azaks koik HM wälja anda uusi Msmld kogusummas ya see kohustab kmge pealt, et mcni n >
endiseks. Sellejuures ei ole mitte huwituseta 24 000 000 Emk. Teine wrd otsuse Põhi«l Sl. nende lähemad kaaslased nniusiiw^ w^ranlähemalt Aseri tsemenbiwabriku ära märkida, et kõik need saagiotsijaö on muw- juulist 1823. a. samuti S4.000000 Emk. duste omandamisest^ja walltsemnest müg: tlnUs-ja, millega minister Jpsbergi nimi ja tegs. lased, peaaegu ilma erandita^ ^lMmaalased. Uute attsiate wabjabaiskmift tingimised giMisel osa ei tohiks wotta.

muas, Siin keeb elu, mis annab tunnisrahwa wisast ja energilisest töõwAmest ja
Lt ke hi?:i i sest üles ehitada ilusa ja armsiaiu

wäi'ksc isamaa. Ja kui eelmise aastaga
vus: acStu^ wörrelda, stiS leiab ülempiisje! siin tuntanxüt edu on märgata, millekS

wuS teati. Kserdkäikudeft. miS selle töösws- See. tp fa^^senn ow:

Riigikogu ringkondadest kuuleme, nagu ju-

•tT* lif£ et
fiVllecnlD
HifllllMm
—
«Mufe mnber mefe tfeft&wk P-ewl tehtud. toebWt mm-laste omandas. Meie annita. Puustel oHstotÄMbrf m-«wte aWate ba eile kirjutasid
üks koaleeriw

^ öti rahwale kõigeparemat õnne soo-

tmudv» Mr Iwbel üfctoaait, miub on aga hwnob teoiitb temast «nutt m p-hu. et sealt „„,-md^chck «Äigu, jSrqmis-z wahekorra»: tSSerakond — Riiqikogu «sw>«b« Moic
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tmž tsaoiuilbatixtb
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roana
. 100
aftTttt
pertt
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saadud rmiicxjaait,
miS wõimaldawad
küsimust tuftmuft tsemmti
u»i GMU
/rfmth
»ana
100100
rbl. r6I.
. lOÖ
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satundsate komisjoni asutaise mõte nurja läinud.

lõpuni wim.
Arenemiskäigust saame järgmist kujuga

London, 10. now. Washingtoni^ . tatakse:
-Ameerika kawa asjatundjate komisjoni
use kohta Saksa maksuwöime uurimiseks

WeswÄbe.

prantsuse seisukohawõtmise järeldusel tülxja

hikapitaal oli Wene ajal

Aferi tsenvendiwabri?

on Wenvsegse Mswsettsi omandrrs- Seltsi põ

* •' ••»« - ^ i * i
km,, 1®. ««tont Smlt algab w5i6 «eMda Mi uut j- ühe roamt 360 rbl . made~ *AdkmÄekut
wõimalikult lähemal «j.il
arenemine tttses suunas. 250 mrk. aktsia peale — wnS uut. kokku kutsuda, et ühiselt sellesarnases k^:'".mus-

Vee on juba hmvttalv. ^ Tellimise tähtaja Bpuks ülejäänud mkst tes selgust nõutab ja wäärilisicle oliu^idc

02. juulil 19W. a. 'on aktlsionSäride PSÄ. aktsiaid wRb juhatus realiseerida oma ärcmä- jõuda. Riigikogu esimees on lubanud kooskoosolek. Esiwtud aiinubt 530 aktsiat, nendest gemise järele, niihästi kindlustaja sündi- olekut neil päewil ära pidada.

" * *'n ■ 4nfU"f/t 1tTK»tnrtrttth fAl JtrKW» — -

WkÄeistkmnm-end
WcrvanduAest asi
illlÄ ^^estis asub, VII AUA V. uw«w VM4VWIV* J^v» -.j,- J

nagu riigidepartemangu poolt awaldapelgub. See teabaemne anwfixrtl päligi^kretäar Hughes! ja Prairtsuse fcuabifu

tdt wäärt 4.220.484 rubla 71 kopikat. rektor L. Sepp, 24 aktsiaga, „Silva

grandi teistkordset läbirääkimist ja pärast
kui Walgest majast oli teatanud, et Pnefi»
^Coolidge arwateS on kasuta ette wõtta
maksmoõime piiratud uurimist, nagu
tsusmaa seda soowib.

Wene rewolutsiooni, nimelt enamlise riigi' tor J. Parik, 20 akbstaga
Pöörde yxvdt sattusid kõi? aktsiaseltsid, nii stiS K. Sarewk, 261 aktsi<
Va®o
aktsiaselts
^AZserin",
wõimatuSse seisukoraktsiaga, „Silwa
päralt
akLjtaieus
„s&»]tenn
, roöuttaiuBic
wu-|i»ö«,

rv. . , , Hermann Mossa 21^ akt- /eks. ' " detsembrit. Ämeruinwes nngionoaves oiva
,S" —.i—ifl
1-.UT
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'bkS Wensmaail
Ära
häwttatt ja^ mitmel
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ja fmitmed teised, ^eelmistele lähedast Helge on, et kõik need
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jõuluid
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mtÄ ASfii)
kes
osa
wõttis
peakoosolekutest
212.
jättelt!
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otsustawat
selle
küsimuse
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nikkudel, igatahes nende enmnusel, kirjelda- bereshky 50 < ^iaga, N. Bbrkenberg 26 aktisia
detsembril
1922
a.
kokku
eelolewal
teisipäewal.
mata vaske oma õigusi selgitada ja oma huwi- ga ja dr. Luck 20 aktsiaga

11&4 kommunistide fõjariis-

»e tabu awalituks tehtud.

nvivernbrtl leidis i9ati pobiit^liue Poitt»

ijwfe lolnmumstide sõjariiswde laim.
oli suur hulk igasuguseid iiõhkouiiueid.
sellega wa?ngdStati teowe rida isi*

Milt ««Iie Mw.

Eumed rahutused Berliinis. Mitmes Berliini
linnaosas rüüstatud rida kauplusi ja toiduai«ete poode. Wiha juutide waStu. Sissetungimised erakorteritesse. Tormijooks Berliini
börse peale. Miitingud tänawail. Meeleolu
Berliinis üldiselt wäga ärew.

Me suurim kultuur-toetus»

tapitaal.

Alfred Nobel — Alsr. Kordelin.
jest meremehe pojast miljonäärits.
>.000-margaline autasu kontpomst Jean

Meie eriki.rjasaatADl«t Vevlnnis.)
Ku>! tänasieni on teated jõudnud koduma-a
lehtedesse Berliini rahutusist, toiduainete kaup-

Sibeliusele»

now, cft Soomes Assr. Kordelini asutax^uskapitaMft summsde jaZamiine. Ja»
ivgusumma suurus cii 1.(KX).000 Soome

lustesse sisseimrrdmiseft jne., siis on need ol-

. 6el aas-tal aMi esimest korda aumsuUja KX).O00 maeta. SeÜe au osaliseks
luluS Soome hv<ilooja Jeau Sibelms.

wordlemisi wäye. Ja on ssloe: mis sünnib

nud peaasjalikult ainu>lj üMud juhtumised
tööliste kinmiaofadeZ ja kamukannataMd on

«unmiad l^TJib majanduse, furrSäi ja teabit<mrif<efä mitmesuguste abirahade veale,

Berliinis, Gaksaman kefkwalilsufe tsentrumis,
fee on saatuslik kogu Saksa rahwale.

ip-kaaii asutajö, A«I.fr. Kordelim elufäif

Aga langeb marga kurss pead pööritama
panewa ftirufega ja üheS sellega tõuseb tund
tunnilt Elukallidus. Kel weel eile oli taskut
anõni miljard Saffa marka, stis ei se«a nendega täna osta ei weerand naela margariini,
pooK liitrit piima eaa muud kõige häd-äwa-

lapärane ja hiuviww. Ta sündi? waes«

sche pojana. Isa oli alati merel, ema

|hii poeg 4-aastane oli. Wcveselap^ena

ud td wõimalust enesel* roli^cm haridust

taba, kui algkooK kaks freesi. Isa pani

Mi tulleb ilmsiks, et riik onw ?õca?mn>e
igale soowisale nii mitu meetrit riiet ja an- nakse politsei nVudÄ laiali, kuid midagi siiski ametnikkude
'tegenmse läbi miljion:d iah)va raha
nawad nii mitu paari saapaid. See sunmb Pä on hõõgumas ses lollis igapäises massis ja
kes
teab
millised
käsud
ja
üleskutsed
kleebita^e
pidanud
kaotama.
ris rahulikult, tuntud Saksa korralikkusega.
Waatw ja imes.ta!

homme hommikuks kuulutustulpadele.

Kuid ei puudu ka agitaatorid, kes Khuta-

wad massi juutidele kättemaksmisele, kes kõige

kurja juur. ^uba walguwad hulKa-d ju?rtide

linnaossa ja srin muutnb rabwas wiba^ks,
märatjewaks massiks. Ei lepita enam üksnes
ainelise wara wõtmisega, waid tungitakse ka

ia lahti ning üldise nn eru ja pilkehüüete saatel jookspb aadama-üliknniiaS bepbi^mees
wilul sügisesel päewal mõõda suurlinna tänawaid. Pilt tõepoolest õudne!
On möödunud tundi poolteist, on wõetud
mida saadi ja suur rahwahulk walgub Berliini

tinime näljane, siis ei hooli ta millestki, siis ei Paanika. Püütakse pääseda börse siseruumikannatada, waid strutatakse käsi sinna, kust mi- desse, kmd rauduksel) on küllalt -tugewad ja

see. Alsr. Kortx'lin oH änmoeS „jumanirft1". Oma kar^-äri algas ta rändawÄ

dagi wMa on.
peagi saabub suuremal hwlgal politseinikke, kes
Täna on eSmaspäew. HommMlehed too- kokkukogmlud massi lainli ajawad. Kuid siiski
fõtfd uued tMuainete hinnad: pätS leiba 140 peab rahwas mõned börsest minema sõitjad
vrtljardil Olin parajasti teel läbi Berliini kinni ia nii mõnigi on saanud tugewaid hootsentrumi, käratsewaid naisi on kaupluste pe, eestköitt ikka need, kelledel juudi wälimus
uste taga sabas sajad. Ci jätku raha kõige tarPoole timni pärast on siiski politsei seisuWiltku ostmiseks. Giuncmrised ja sõim. Kes on
korra
täielik peremees. Nad kihutawad autofes ffiüdi: kauplejad, pagarid, juudid j>a kõik

rehena. tziljc-miir! awaS tema oma kaup»

mida wa-Mi iatertbamc prdi. ©uure»
i osawuMga tömadeS jaatmitaö tema
igi hiuyc riMse. — Kmd igatluS kõige
ja lv l-e, millest U'mal kodus aim puudÄ
f pcltt^s ofmixi ärimehe põues. KunstiStvl, ko^itftrtidel, ooperis ja teatrites slt

liu alaüinc roeõrac. Suure energiaga
jmn;k r;a püüdis tema oma puuduiinu
t.n^tidada. Iga?! pool fultuuri ala>l,
lan^ixatl, oH kma walmis helde käe-

teiseo, kes midagi mMwad. Miks peame nä«l- deS pusside ja kuulipritsidega waruswwlt ringi
aim», m!?S peame kanniatama akvtoMust, kui ning igale tänawale on asetatud kõwendatud
?a-uplusteS weel toiduainete wirnad — kos- patrullid.
Ohtu saabudes koguwad uuesti inimesed
tawad hüüded siit-sealt. Naistele seltstwad salkadena
tänawaile ja -snrtawad wagv mitmeweel teised kööw ja teenistuseta inimesed ja
kõlisedes lüüaksie siHe waatecrknad, wSeta^e suguseid polütilisi küsimusi. Kommunistid on
agarad fa wahe .oit kuulda hääli. keS hukka
s mis Mhwb, mis mtäe saadakse.
Gsknene smmn on astutud. WahTolew po- mõistaksid paewase juhtumise. On naha, et
on 'liig palju kannatanud, liigagi
lbtseinik on jõuetu korda jalule seadma. Juba bihtrahwas
kana rahulökult ostnud pööret paremusele, kuid
tungitakse nide ja Manõude magvsiinidesfe.
Läbi uste Dl aSende pillutakse tänawale riide- Asjata.
Widew?ku saabudes' 'kihutabad tänaKail
kangaid. Ootajaid saagi otsijaid on leegion. uuesti
politseiautod, kuid rechwas kogub env
Kuid seejuures ei tülitseta. On juba leidunud
lMnawaÄe
ja Peab miitr^md. RaHwlÄM mmgtchl* (ei «rutawah ZagMiö ja mõõdawad

ehtteH ta suurepä|o3fi, millest tema täkilffu funÄrtempR
Iia:a. Kuid 1 r>! a. m<lssu
ajal tapsid
' - -l -"T
?b fuiirt heategijc onra mõisa ligidal äära.
ma fümr^te^e mrlz,o:i:te>?se ufatatoa ri?«
i..

ti^ -rc'5 tema toetuZkapita»»
1^ ai-itruili pc-a>,'oon ja ^smörk ott Soome
w.iic kultuuri txtGniine. Tänawu jagaprrthtTJX* suumS föi?uK 2000—60.Ä0

maieni, P^Äe tuustnrffube ja teabdn abi rabisid jaqnrub azakirjani-kkudele,

lo iil:h;n,rt n> iicmaepidajate 'fejflii*

:oon'.e-Uqn jne.

I

prohwet. Tja.

fees, aga nemad feel lmrwrS ei tee muud. kui
erakorteritesse. Kuhu sisse pääsewkse, seal pilMuidugi on i?Ä?rumnärt mõned cnrupärimi »ikastawad Msiaseltse. "
Waid just nüüd. kus R?igi5ogu .tÕfrfclt w'u>luka5se kõik segi ja keda tb-ntakse. sellele jaga- sed mi? M-g^ogns &Jct tmoihub, iffcäränis komtakse rusika hoope. Kuid wiha töuses jv kas- muniKiid? omad. Nende ..landeswebnid" on nud r'i?g'w?ronduse kai^s!N!.scl6, nüüd arv.vd
wab järjekindlalt. Tänaw^lt kokitab müra, tiÄtairmd juba kõigile, .^nid kcllegile ei wlnud parempoolseid lehtede talumees: wliiia nv-.fian
appihüüd ja hoigamim. Märatsew mass on meeldegi, eft need härrad MMoguS mida>B ei? Riigikogu liigetele palga, aiaa uemnb m tee
wirmse hilbuni wlasti koorinud juudi noor- tee waid oma c.rnpärim!?t?«M aega rckskamwd. tõitö, ainult wiiidawad aegw muparimid^e kal
mehe, ta weriseks pefsnud ja ikka sadab talle ringilt pcvlko sa«a>deS. WoHiastikuseks meeleheaks lal sellesama mõne üühja milwni rNgr-rarenduse parcvst. Ne ei tea. ruiMt nce-d a^'»sia'?ttselga, näkku kubu jubtub, rnsikg
järnmine pilt: kommunistid sidki
juba fiittötlt peksewd ja mõnitatud, siis lastakse kikjun^s
elam^ peawad!"
anmiv^d ck«?ndi'st ja l-õllumeste esitajad naera-

Otsemat. See teeb hulgad ävswa^s. ^a kui börsemaja poole, kus autosid üwbe-'nnni saind.

ifepa ametit õppima, fuifc poi Me ei moel-

^Aga ühelgi parempoolsel lehe! ci •!ule mcel>?

Seda ei' wõi ennustada tänapäew ükski firjuwda:
Porist teed mõõde, sõidab Mimara Elu
mees wihmaga ja mürleb is?cne'.c-s: ..M-na
Berliinis, 6. now. 2S.
pean siin wihm»aga porist teed nw^da - nra,
wili mädaneb waljal, kartulid on üleni mee

lvad nii, Ä Kõbud wabisewaid^

Sest lugege 6 now. snb!i?i!-

lõheswwat draamnt übest talumeest (kel!-! õ?-

Aga peale sell?, kui nelia-päonAl, 25. of» ge wänge fi? t?!l)õrra lõhn juureZ), kes märi^.53
toobril s. a. Niic>'^ogus arupärimine Nõrge- saanud widma kaes. Ta sõid>a>b porist -rröanwrte rMNmslnkkude nrtT^trlft eütte^r€i{xtest
osaftvõikmife üle. e? saa m?ni parempoolne leht
rnctm waiwides mööda minna MgWgu airupärimistc-st ja otsib teed. kuidas arupavimiMele
iuud selguda.
Sellel neljapäewasel k'?o?olekul toM järgmised ^rsjad rüaikooulii^mete voolt päewawab»
gele: Dem.-l. efii. E. Weebermann seletaS, et

Päew. Kardtlid madancniad wees, U''»'? nn laisema> läinud wäljal rõukudes. Viletsus ja nälg

wabib igast nurgast. Järsku -tuleb Nii^i,
kogu meelde, ju wibma ei tare, K^tu? on
pe;$. Ja ta soowib ri'iqikoauli'gck^le u"iid

külnv-H wibma km^a — arupärimine ee.st. ..Nä-

IvKleht" annab riigikogul?!g^cle nõu aruv^r?-

mistega esineda ministrite frnt^^lbc-?. Ku'd

r'ngi wannnduft on müüdud ..Aitlani^lie" tegelik talmnees, kes neid teesid tallauud,
Poole mÄ^om n>3rra odawamalt, kui wrubind «teab küll. st l:rnc on „vroZirni'?t" -Mfe

sel ajal oli. Iseseis. Gustawson OendaS. et rii- anda, aga wostust saada ei ole igakord kerge.
gile olla ostetud A.-S. ..Atlaniia" kä«st Kpreid.
„Päewaleht" sõdib sefle eest. et »uämille eest ..Manwle" maksetud IH mAion^ nal saaks hokud hoolega wa'a all. Se;v. v '<s
Warc?a wörra rohkem, kui turuhind*). Weel Ri.ig?kogils aru pärida ja jän^ lü*:.a -tv: vachl
toob K? srte näAusi. kus sZMniniNeevNtm en. kui kellegi! lust' oli, kui tuldi >'c;7u3
dise juhi a.M»l samalt ..Atlandit" ostnud waruS- ebte tõsine asjadega, sest saad il Le:ua
tust hoopiS kallima himm õest. *)
ahju wesi koguma. Nüüd t<vb pc;i igö-

päew jmtn erupärimiste üle »a

*) To^m. tAH.: Gbw on wist hrcv GuNawson pitalumeesbele selge?s tohi. & rnoü-- ei
sut liialdanud. AmMitu dokumendi jär<le on oSbe- püüab VUimv
mit^e i>?e suurt k-.i!'-ju, ?u'l vzšm nruent
t«d A/S. ^Allmvbcr" käest 45.800 Atprit, hwnag«

200 mrk., Tttrtcc fowol ai-cck PaKumiK oüt fa hinnaga kise warandusega isi kõigil: forrns pole. n?c-!d

— 190, mMMrse hinna «st mõni pSsw hiljem teiZ- kahju teeb ainult see. kui selle üle walitsu'.>'L
tekt strmadÄt fa töeM Ktpvoid osteti Sellega meffeti arupärimistega NiigiZogus o?ga rais>ata5ss.
A.M. ,,TlÄcmb<Äe" rohkem (4Ü.T00 a 10 mrk.) — K>as leidub inimesi, kes seda ujmuad?
Lucuer.

MMg

Uus Wiru tvüetinb.

Wi«t maakonimnSukogU walimtste nimekirjad.

PensisR^Mjns.

Ülemaalise Cicvti itoorsoo ühenduse Sautz.
r^nfnn^ korraldab lühisoseasallsed üldharidus»
konnuvaiitsus kõigile loallu- j,a cJornhvttp«ti sised kursused Zaue cJ«itccfi : innnzs Haue zaatele meelde tulvanud, et nad pnn.on-. 11 ruip ^c. .sinrsuste kestwus on mõeldud kolm
tund. Aiued on wõetud üldhariduslised, nagu:
seaduse nõ]:^r"t> 'äidc-ks. olnud
susi. kes pcrisionääridele nend? loot r-vjiiinifsnD kultuur: ajalugu, oiufiipu, fobaütfntcnDnc, '00korralikult ci rnuffa. vensioui summasid ftonn-el dusteadus, kesti kirjau.dus imn. Niisama an
1 veerand av^al maakennawalitius-ost ära ei wv. wõetud katvasse praktilist oskusi käsitamad ai-

CmvS tr-hinnH'-? rtunf:cn ? 'vrt''

(WaatKtS- ja arwnstuskatse.)
m foto tofin, fo WLt pool rohkem, wahe kogumeeste ja nende wahel on» seda nikui läinud waÄnStol. G o!^ feega kerge ei mekirjait kull ei näe. N§a kui mtb ko^umeestoaAjal, ei poaDvaatajal. Kmd algame M^e- töga kokku ei lepi (ja wnmased ei näi „wabaEococtiR.
meelseid" salli >vat), siis wõiwad nad kogu1. Ko gupSll «mehed. Paistab, et meestele Palju poawalu tchci. Eks näe.
i^mefirtö kokkusocckmusel kaurub on Vänged
6. Wähem usrahwad. Wenelafed ja asx.Äult laicv.vai> mirnen wma rc«i:a wallwvawõiÄUM ja maha mängitud fügaw draama. ja sakslased. No neist lähme peatuseta mööda. iitfufe juu^Ä otsin-as kaia ?.{cha w-a.ÄM''r!''e
Uga omaenda waS-wArimvast on WSM sacämd:
S. Rahwuswabameelsed. Närt- leiqendid läidetakse korratuma'l ja öoolciirü,
kange ftfopa ott toälja roogTud kõik endiftd ftma' kipub lööma nende lilleke. Webevman mis viM kirjaniahetusi sünn^.ab ja munis-beenÄÄogulirkmed, kes sõna «i kuulanud. Ots, mürgeldab, aga palju ta üksi ikka jõuab. Ja 7-iunmile aruannot'? saatmist tatrstob.
Sagedasti gi anta^ umatonnWvalitsusele pen
KleeSiman, jhshmn, ülefoo, WavS ja Tcm> miS seal maakonnas siis paljastada on. We— nad on ISagumetöte hulgast kadmmd. bermanr on nad ka wälja jätnud ja Uibapuu sioni iaxrju perekonna muudalust^t tm^a j>a
KaK nad nüüd waMvad — on iseküsimus. toppinud hoopis taha oya. See sisse küll ei selle böt'u on nwne^le scadusewastciM penWõib ollia. ftletawad, dt nende asemele on wõe saa. Konsot tuntakse Wirumaal — tema Rak- swni wälja makstud. Osakond hoiatab sarnast
tud MallaseLveiäärid ja toiftd mMspõllmniched. weve mõisa heinamaa pärast.
teguwiis, jcv nõuab edaspidi rohkem pensionit
föjfö wSib olkt.
Ükis nendest saatnud walimiste komitseke ssadusest kinnipidamist.
Uute SemdidacMe Hulgast paWM oma ka kohe oma tagasiastumise teadaande. Tä
Põllutööliste nimekirjade
Ma kaSwu tSttu wkljtt Karl PajoSl. See Ma hendab, muidu ei lastud pois sa wAjagi.
nõudmine.
uuS moa?cmnawalMuft! estmoeS. Igal maal
7. Rahwaerakond. Läinud korral
„RKgi Teataja" nr. 102 — 1921. a. aMalšn oma kombed» Sai wõiZ Wsne saadik KonS- said nad kolmweerand meest. Aga et inimene
tankmoopoliS Ma aimckt pubt-Wene nnnoga, ennast jagada ei anna, siis lasti Äs terwe Me. datud põllutööliste tööaja ja pcLgaolude kormlnSrt. Gmowjev^ Mrmnaa efin^eS peab Mr Müd on neil, waesekestel, asi küll lootuseta. damise seaduse järele on kohuMcvwd maakonnakaSwuyo owna, SM ta muud mis on. Oli Oleksid pannud Piira „asuniku" Pälgi, siis malitsuste töö- ja hoolekaudeosabonnad selle
Juhkam. M BkackrS, W Me JuhSam.
oleG asi weel olnud, kuidas ta oleks olnud. söZiduse järele tvalwcmm. Et fiiill Wesolewal
. S. Asunikud. Ol^r.
See on jäetud aga Rennenkampfiga ko-oS ket- aastal waba kokkulepe tööandjatel ja itöofö&teS

' 8. MuidugttöAerakond. KoLm on

I* MM asjale hm. Teüvett 27 inimest. Nii,
«t Lul Jmncn nende veale armMne on ja ter-

vama.

& KöSterr asunikud.

9. K r i st l a s e d. Aga nad olla suured

we nõukogu nende kätte annab, ftiS jääb muist ärimehed, suitsetada ja w-isata kõwasti wiina.
ikkagi ukse fagjNi Akende fwabmlms kare Tser Nii et ei tea, kas naised neid usuwadki.
NnmcM.
11). Jälle wenelased. Bog s trimt.
PMu uHi, Rae kmitud nimedega knimeift.
11. Wacrt' siin seisawad sotsid ja i s e DogeliÄa pöZlumcht ja asumkka «jsimesteS ida sotsid. No mis nad sest Hans Nurgast

des Sa mitte wähem km teisiel. Tähendab, sinna jälle toppisid. Teda ei taha isegi Wiru
poolehoidu neÄ ei puudu. Nende ninamehed: tvallad omale sekretäärM. Ta olla praegu
Juhkam, Rosenberg. PeWfon ja öei^ed ka Tallinnas kusagil arhiiwis.
muiduyi wälM.
12. WÄerind, wõi kommunMd kl>
4. WabamD«tfed pvklnmeyek». guni.
SWH sulle! Just fat roaumehed taguÄffÄ»
Jlz se ongi kõik. Wõibawad need, kes suuoleksid. Rutoff WMvavast. LenÄ Reckweve dawad kõik oma wäe wälja tuua.
tvallast, Reitel Waost ja ?«S nad Mk cm. MiS
— ja jah—

Mille kaerad.
lS21' aaAn kewadel Wiru maakonnas, Wao
mõisa tüveldamtse^ satd asunikud mõisast laemma seemnekaev», miS nad Mifel tajuma pr*
did. SüaisÄ. wSla tasumise ajal nbudiS seÄeaegne II. ringkonna walitseja R. asunikkudelt
tingimata mSla tasumP mÄmiva», Mb mi?
nistseriumi poov oli lubatud WSlaa vcchas
tasuda. Ringkonna tvalits«ja ntöudel võid <^unikuS» ka iiöÄti taev», Mid M.seatt laenateSMMtungjld anti mÄe WAja ra M ja nij mitme puuda kasvate wa^unGdrmse -üle.MM on
aga ftlgmmd, et kaerte waStuwStmift
rö&tofiÄuib kwkAmglte kontsadel on aga t&
hendatud, et wlKa «chaS, a 1YS marka puud
wMu on WSeiud.Poale aMÄliSde kwiiwnarte Ma pagudele ka erapav«ertl DMAmM walja antud. Kuid ka nende Kviitungite waswwMmise Äie on vamawbeK maksjate «llki-rjad,
kuigi wkkno^ed Mkkcha andmG' eHawad.
GekSe jmwe wviks tähendada, Ä 106 mk.
makftS Zcvnaplmd ainult Mõla tasumisel, kuna
evamAÜgkl ta hknd PaHu suurem oli.

UuS PõllunreeStefelts Hiius.
P-iihja Hiiumaa pöllumeesteseW pShMri
jöudis KnnBatuN vfu-wjatele kätte. Qbgemal
ajal kawatseb s«ltZ oma tegewuist alata. Talwje

jooksul mõtleb w terwe rea pAlumjajandusW
kursust toiwe Panna.

MlAIÜI ftMWIk M

lkMwkll MW

ISA ft. totmrtatt AmeerkvaS huwttauxrid

^atseid MaZaaoade pvmmÄamHe mõttes lemruNtelt.
Katsete aml Pidi EhtMaftS tShtamv sõjvkrewade häwitamste wUmalched sumsemabe pomMde abil lemmN.

tett. Sellett otswrbekS trrwMtt wmm söj«laenm wsoaluStest vaattdeft ftitrt lohwgkrewadem.

Mjmrt tohnehm Am-eM» «««Stt ambeS serma.

suauseib katsÄd». Soefoick olid mäÄUx-kS VSS Am«-

rittr wmm wfyfrwlaeoa ^Sirgttrite" sa ,D«o Jersey".

Nende ükeSandM ei aiwtb mMe kchwgbae-

lildkaridkMifed kursused
3aueL

Kasuks l

Upplng & Kõ?
Ole wiidud Pikalt tl

Wiru tän,
Sealsamas müü

ned: karjakaewatus. heinamaade varandus,

nerx ja nugist nahad oü*

põllutöö, taluraamatupidmiue, uaisk..Zitöö, jt.

Peale selle on jäetud otsekohene wõimalus
edasiõppimiseks Eesti ja 3cd\a te'.'lcö ja r.:atemaatikas; töö neis ainetes kannab koolitöö
iseloomu, osawõtjad mood'.:^!awLd cucseharimisrin^i.
Loenguid kamatsetakse illustreerida udu-

i*

Ajatirjanikkude

piltidega ja diagrammidega, wastawalt ai-

nele. Lektorite saatmise on oma peale wotrtr.fr
Tallinna rahwaülikoolide seltsi haridusbüroo

^hwtfcSst ptaltuiiK<rr»:i|

fwb arn;

ühes Eesti põllumeeste keskseltsiga. Loengutega

Ucüran.s ri>'.W:
^Sarfücbc*^" t.:n

?n algust tehtud, nii luges läinud laupäemal

ja pühapäewal hr. Al. Tainm kultuurajaloost.
Kursus on rahwale kõigiti kättesaadawM

kuukirja

kow. Vraut^s? fu;,-'

tehtud, maks 25 marka kursuse eest.

Druutsuse tc-uunuus:
Otüulic faa&;f::tcfcja liif:q

Kuidas pärandusest ilma wõib
jääda.

Bseitri wcvllas Wirumaal ellas Madis Trankmann
nMse ja kolme tütrega. KorjMid kopikmd,
palga suhtes on. on siiski selles sevidu-Zes ckteMdusid
rubladeks ja ehitasid rendÄrund? peola
nähtud, et igal põllmöölisel oleks kirjailÄ klaubaleping ja palgaraamat. Tavtu micva-konnawa- majake^.
Wanem Wtar Juuli läks Juhan Las!sÄs
litsuse töö- ja hooleVandeosakonna poolt toimemehele,
jA ag« wanemaite juurde neid a^mrv.
tati ftuvel mõnes wallas selles asjas rewideeriJärgmine
tütar läks mehele Aleksander Wilkile
smD, kus selgus, et seaduse nõudeid m ole täi
>Smetske
atewikku. Kõige noorem tütar Olga
detud. Vastutusele wõeii i'eaduse^iKujia-d j.r
elutseb
maba
?ohus on juba osalt süüdlasi karistanud. NMdl Ndarwtts jne. elu — kord Tallinnas, Tarldls.
uõuav hoolekandeosakond põllutööliHtv ja töö
Suri laste ema, mõne kuu järele ?a isa.
andjata Mnekiirju wallcuvalitsustelt. st HNp<
sam oleks bema psale pandu-d järe!n?alwejli tsos- .Juuli mehega mccksw neid kuidas Lord j>a kobus maba. ehades wanemaift järelejäänud ma
tada.
jas edasi.
KoroaM saawad nad Nvrwa vaHukohtuniUued juhatajad Wirumaa
põllutöö- ja täienduskoolis. kult kudsie, A. Wilki nõrvab nendelt 2100 marki»

Teine f h.

Wekuukmilv nwl ära
tnauustajatc 6Ie!u|

\*

Koil rudi.

tanud Palunm «mul oU
pbhjal omd ajal cnauuui
srgcnuseenj<incu
St'õufo^uöc korra ko!;>

õlge kutwaw lniu)um:st.

olewat walc^e puuc!
sõdurite kallal uig toot^j
nud. Nõukogude refi,ii:!
täielikuks caljrjuÄlifufc
tab Werre vcchwa-^. Nõi
Wenemua wabaSvainK)
mistesl ning rahnniSlil;

Wirumaa põllutöökooli, mis aisub Arkna Siini ja majast wälja! . .
Juuli mehega kuulawvd. nSuawcvd: kuidas
mõffias, Rakwere lähedal, juhatajaks waM s. a.

K. Ehrenweithis, kes Saksamaal kõrgema pRku- see M olla wõib? Kuidas wÄib tiema nöff
töökool l?petan!tid. Kool alaas oma tegewuft nkuda oma isamajast labkumisst ja -üürlii? . .
Lähemad mainiit piiewa! kohtu. Loetakse pal.
31. okt. s. a.
we
ja ärakiri päranduse Knniitusest kabel-e õeMaa" kokkuwötte järele on Saare,
SÖirumaw täienduskoobv juhatajaks mÄävM

WallanSukogude walimifed
Saaremaal.

walowi sõnade järele Dl
walgete wä^cde pooiebo^
sed. Monarh ismi poo^

maal waliwd Z6 wallas zs^ nõunikku, nen» õpetöö ajal vp. J Lindniann, semse koolijuha- le, Elisabethile ja- Olgale, kuna kolMcvs õde
Armli vole oma isa-ema päranduse osalHeks
dest z?s asunikkude, wäikemaapidajate, riigi- taja G. Nanrsbeki cvsemel, keda ametilst
kinnitatud k . .
reMb-eerii-tk.
rentnikkude, maatameeste ja wabadikkude ni.
RahukobuS nahuldas muidugi A. WAki
G. Narusbek WaM alles sel sügisel Mvenmekirjade, lsz põllumeeste ja talunikkude
nõuet — m5iWs teda maksma 2100 mmka.
(nendest on \2 eriti märgiwd kogu meestena)^ duskoob' julm Miiaks
s edumeelsete kodanikkude, z alewielanikku-.
de, s ühtse wSerinna, s sots.-dem. ja 2 kr-ist.

Wabrikutööstus Hiiumaal.

fval õige wäikeue. i\'-

kutamise korral ei U.dn
poliitilist parttr.D, kes oij
walrtsemiLohjad.

Kindral Dostswalo!
kaebeatuste kaitsjale po^
ohwitseri tiri, kus Dos!
tawkse, nagu oleks t«n
oStetick. See t«d<
wahetr^ estle kaitsjate,

kohtukulud ja ka isamajast wölKa!

Kuldas see olk tulnud, on lihtne ass: Kdks
Hiiumaal on ivabrikuGöstus üsna kängus. tde, Elisabeth ja Olga, olid ilmw kolmanda õe

libude xoolt. põllumehed ja talunikud on See mõjub tuwtawalt rahmaanechanduselu
enamuse saanud s wallas (Aärlas, koonas, peale. Iga libtsama majapidamises ikarwkisUuemõisas, Toegus ja Maasil), asunikud, mrnewa asja pärcjst pidi kaugele sõAma, Ämrriigirentntkud jne. 9 wallas (Kaarma-Suure aegu aega raiskama ja kulu tegema. Nimd
wallas. Abrukal, Pihtlas, keifil, Mustjalas, haiaiiakse N'abrikute ehitamise pec^ suuremat
kümmadal. õellamaa!, Muhu-Suurwallas 'r?bku panemn. S^gemal ajal ehitatakse Hiiu\& laimjalas). PSrsamaal c<rt nõunikkude ALrgesaarc suurem lanasaewabrik ja auruga

JtmkRa lasknud end kohtuVorra» kinnkdada

pärandisse osaliseks. jKtteS JmSik eemalie, te

mal? sellest mitte tefcfcb andes!
Päranduse <tombu pärijaid oli „8Ü%il Deakaias" übeS klckfttztud, fwfb kes ütles kiörwiaWes

taia wcchel.
Järgmine tunntStc

koyude wautsuje —

knlanmaas elawale kolmandale õele Juulile

liinis afuw

sellckt üleskMest sõnagi. keS loeb Msuaustes
kohad mõlema tiiwa wabel pooleks langenud töötaw jahuweSki. Eeltööd õlleks juba on käi- kohÄades
„NAgi Teatnsat*? AinuS' eksemplar
(kumbfi xo), kuna Kogukas nimekirjade peal- mas. Peale selle kawwt^takse ka Kõvpu wnkk- faib w-i.st walkamoija.
kirjad selgust ei anna. kumbal pool Ülekaal. sem lauasaayimisewabrik asutada.Need asutused
See ei ole ainus ju^uS, kuS Sed-wennad
ti'eniwd tuntawalt rahwa elu kergemaks. Ei ole ^oiMwad n!ssuan??s teel ube 'õe ebk wenna n-vPost Tõrwas.
Peaaegu igapäewaseks kipub minema a'Sja- ju cna-nr taruks kaugema wyant laudi nchnn-.? randme osia omae. Üks osaline oli kogun? wanolu Tõrwas, et posti teisel — Ha isegi alles kol- oidsima.
grS, kui teised kodu? wara jagasid.
mandamal päewal alewikus laiali kantakse,
.^as ei ''cm?? kobustada wall>a-. kui ka linn»-mille Kireldusel paljud rutulised saadetisi w!iwaMnst, ef nemad oma w»?.lla. lmna. porides
biwad. Kord on põhjuseks: et postiwedirja külelutsewMle päriianle «teaöaksid „N. Teatajaks"
lalt õigeks ajaks kohale ei jõua, kord ei suuda
rkleskutseid? Sellega saaksid paljud sekeldused,
toreda maiguga terwisleib,
am^nikud jälle posti küllalt rutuliselt ära sor
pahandused, riiud ja halwal juhtum??el isegi
teerida. —Id).—
leib kõhu- ja sukruhaigetele.
tapmffed — ära hoitud! Wana KurHst.

kwbral Doj
kes ktndmkikS määrati
Wran«li armoeS oli
hal. «^ema Lätte oli us^
poolt äoawöetud maa-all
rowolski tõenduste jöre^

nutt lihtne awantürN

,Pain Normal'

pommi S 100 n., 7 pommi a 300 n„ 4 pommi a 600 Kolm esimest pommi langesid laewa ääre nähtawasti
n., 2 pommi a 1100 n. ehk 1 pomm a 2000 n.
ilnta siruvema ^ahju tegemata. Siis tuli neljas
Esimene kallaletungimine laewadele «korraldati ük- pomm, mis laewa otsekohe tagumise masti taga tasttfeAa, mw koosnes 6-est eelpoolnimetatud vommilv- bas. Pomm tungis uüyL-awasti läbi laewa dekkide
miÄmnuKst. Igal lemrMl oli Vaafas 4 pommi ja plahwatas seespool. Hirmsa plahwatuisega katsid
« 600 n.
tuli ja mnst suits Laewa tagumise osa. lölt aega
Kallaletungimine laewndele kõrvaldati aerodrvo- walgendas meri laewa läheduses kõrq?le paisatud rumM, mis 180 Ingl. miili (umbes 315 Dm.) kaugu su dest, Ms ülsvM alla sadasid. Kui suits lahkus,
sel asus.
oli näha, et mõlemad mastid, tornide soomus ja kõik
Laewad? kohake jõudes oli lennukite kõrgus la»wa dekil oli ssgi^isatud rusude hunni?. Wiies ja
11.000 jalga.
kuues pomm langesid üks ühale, «teine teisele laewa
IUbtieü wisaki 18 pommi a 600 n. umbes 10.000 äärele. Seitsmes vomm nähti laewa kiuge ?ergelt
ja 11.000 sala kõrguselt ja tagajärjed, Mida saawutM riiwaw at ja ta ette l-aduwat plabwcrtftdes süg awal wees,
sarnaselt kõrguselt pomMbades, samoad lennmväe ja laewa all. Mõlemilt laewa füljelt tõusis õhku hiigla
meriwÄe ajaloos eriloh^?üljena alalhoiduma. Neli suvtfu- ja w-x-smnma-^. See pomm oki saa.tuMk ja
pommi langesid okselohe lahinglaewa „New Jersey" nähtawaSti oli laekv lzäioitawd. Järeljäänud pommid
deikile, kolm Ponnni Ä>-ne iala Mumisele laew-ast, mis langesid Kik laewa lähedale, wiimast enam ehk wä-

wade häwiwmkje wSi-maZ»«e ÄndivkS te^emtne wige
tugewamate praeauScrj» lennuMe pommrdeaa» wmd nii kui 1M1 a. fo-i t-etel kind-laks täjH, la-ewall: kõige
selgusele i&i&nrtt* t«daw«ft % «chka fumrtoft NrmrS- kardednwam pommi 'langenus? kobt on.
telt pommööadeS, ühes kõige tymurn kSrmift äraGeiHe ot^koh^t tsbamift 18-nest vo?nmist, mis umm ciüvcrmisega jaswaStM» pvminltanrffSS. P«-Äe selle beS 40^ w^lja le?b, on %, niida warenialt ÜTjefgt
M katsete «frfl fltaMoü» bchwma lemmwäe ufsudte laSstichrnHutusÄ ras?ete lahu-riwga saawutawd oi ole.

^oneS kallid oma niklil
Wenemaa heakäekäik.
järele olewat walges
palju hirmsam pimasest!
tud kõiki encm-wähem

Wange maha ja karist
surmanuhtlusega. Wene
peri nLukoaude walu«us<
kesekS wõimalikuks walii

Pommide rnSjwouS oleks järgmine tSHelepmlemiZ-

wäärt asjaolu. Katsed näitasid, st wvrdlemift suure
protsentuaalse lõhkeaine arwuga bennupommid on

nemaal. Monarhijm

küllalt mõjuwad suuwemate lah-inglaewaüe häwitami-

?eA. Ameerika Ännival Sims tõendab, et ükS 4000
mvsla-line vomm langedes umbes 100 jala kaugusele
kaewast, häwitaiks kÄge moodsama praegusaja üli-

Minu koi

dreadnanghdi.

Kolmanda?? näeme, et ühe pSewa joo?ful pommitamine !ahe?fa otsekohest tabamist andis ja kaheksa
langemist PÄr?o-nda, miS laavale fiardetawam, kui ot-

Grigori Ri

sÄohene taüamine. Sarnased tagajärjed ttälMft

wuri edusamme pommikrmiSfihingute TonstnreerimÄeZ

P5ewa jooksul wLsts

j-a nrnde käsitamises. „Nsv Jersey" pommttmmne

11.000 jala kõrguselt on rohkem kui üllataw oma täp.

fMasm kõik üleskirjutal
jutwuS Rasputiniga oli!
han päewaraamatu lehe
WWatt üleS märkida.
Hommikul äratab

suse voolest.

Neljandaks näeme teifikord^ot tSend«st 19S1 a.

hem wigasrades, kmd w<rb?veal ba?kaS see juba maju- ftrwe kaitsetele, nimett, ek pomm, mis fottvc lähedale
mv, liiteks ühele küljele kaldudes ja siis kummuli mette langeb, kõige ?Kmdeitawam<Mz wigaS-tltsi sünpöörates. Kui lacw wmmuli oli pööranud, wõis nitab.
näha, et lae»va. põhi !cwe£ti purustatud oli. 96 minu
Wii-endckkS näeme, et fW p«cketungiMed, peake
tit peale Pommitamise algust?ad-us „Virginiia" nelja esimese, korvaldaÄ juhuMkult aerodroomid mere vanbaruM-mHe nMmakH juAlMAudett aerodroomidelt
Kee nöiiwb, et b?a sttowÄmtStufega mces??nd minu-ti jooksul Voogudesse.
nas, mille meeskond ott S0 sõdurit kahe ohwitseri jurannikul wa-rckch kaewaSM» waMt
wõib pommiga lennukilt igat märfi tabada, Vaata
Peale lõuimt korraldazti uus pealetungimine esi- hstulfol. -Sellest wöikS teha rasulMe järeldäch lennuSfcjtfeM» mÄvatvd loöoob olid «Slemad uhekt mata fõigitfe peale.
mese laewa „N«w Jersey" wostu, mis oma ^veeZind- Wäe Nsnste paendwmtse j-a ?ergu?se kohta manSöwer-

NÄSstst.
Normaal 16.000 tonni.
weeSiSdrmim SS Mga, Kuxt* Wsvliwi pSwS 465
Qemmk, intte PiNmnittwmHftkS tlMvtwÄ, M Amee-

rwr MSriNde pcernnttentifemmfl Mp „M«r?tin"
f«he 400 H. J. „Mberch" mootMaa. LemnS on kvhane vH päew«Ste?S fui fu Bty.Sbm lendudeks. Kcm«

depinixrde laiuS 71 jalga, iennM Mkus 46 jalga,

kõrgus 14 jalga. PSletis-mÄäre aweke tagawara S-k8
tunntkS, kemrrine Mrus 80 Inglise itiiüt (irmBfs 140
lint.) himriS, MS fefffntife tleyemuMtrkkmna raadw-

fega A>0 Ingl. mü (umbeS 350 Km.) annab.

Öfhncfmtt andiS cru?aj
Walltjuss — pouh liin hl<
ftud rai ToSU
fief «nat aja! |u!)aM£ iel

tan kõnetoru — km '
klilgehakkawat naeru...

miim korteri». Hommi»
kogud end sõiduks teie ^
iuui^e palwega talle anl
Ning kää« münte jaok^

Järgmine kaVal^lnaimine samale Wewaile sündis late ruumide abi! selleajani we«l ärawajunud ei oi- danvisekS sõjas.
7-me lenmtRga juhus>li>mlt aerodroomilt vaMiikul, IS nud. Algusel wiskaKd seitse lennukit 3000 Ma Tor*
Kwitfek? öhupsaZetun^i waStir laavadett wR7s teIngl. mM kauguse! lavadest.
gnselt 7 pommi a 2000 n. Üi3 neist pommidest ei gelÄbe tagcrjärzi ainult lennukid anda, fcft wvepinnal
Iga lennuk kandis Üht pommä a S000 n., millega kukkunud f<rewale kardetawasse piirkonda.
liikmvaA fa õotsuwockt laewM oVekS l«rn«Me waslaewa 60V0 jala KrgHÄt pommitati. Üks pommidest
Pool tundi hiljem lorraldati uus pommitamine taSte Vahurite mvjuwuS 11.000 faiEa Wtsüfele äärmi
tabaH hÄsK ja langes laetva lähedale, lõhkedes wee kahelt lcnniiuilt pommidega « 1.100 n. Mks esimest selt wÄike.
all, M et wesi mõlemalt poolt laewa üles paisati. ei teinud baewale suuremat wiga. Kolmas pomm
Kõik katsed nii 19S1 a. fui ka tSeSvkewok aastal
MiS Pommi langesid 200 yardi kaugusele laewast, kukkus laewa ääre umbes selle tdffkohta. Mõiuwus oli korraldati selleV, st «tegelikkude katsete abil Nndla??
mis Mest tuli, vt pommivaamid wäivese hlljaksjäämi- samasugune, mis pommil, mis „Virginia" hirkkas. teha, mille psale oleks kõige otstarbekohasem tulusega kõötaifid. Jgaitahes langesid pommid pbir!konda, LckSv wesres aegamööda kummuli, mille tagajärjel taba riigilv-itseB määratud summasid.
mida Wew edasimkumiisel oleks läbi sõitnud.
purusta-tud alumine osa selgesti näha oli. Seltse miJärgmine katse korraldatakse raskete ranna pat«.
Peate teistkordset pommitamist hakkas laew silm- nutit peale tabamist saatuslikust pommist, wafuS 5a reide wastu selleks, et kindlaks tefyt nende otstarbe
nahtawatt küljepvale w«juma.
„New Jersey" põhja.
kohasust rannakaltselks praegusaja sõjaS.
Pommitamise tagajärgede knldlakStegemrsel selMivsugusi järeldusi lubawad eelpoolkirjeldatud
LoodetawaZdi aynawad' ka need katsed mõnest
gus, et laewal oli «D kere, külje veal hiigla suur faHed t?ha?
ootamaka hoobi manadele aas-takümnets jooBsul kindlaks
awaus, nfa deK fisfe^eadest oÄ tmeSti häwidarud.
Tarwili? arw õigesti asetstud mn'odroome rannl- määratud ja, traditsioonid-n-a werd? imbunud sõ-apiN7S laewa laele langenud pommidest ali 30 jalg« soo- kill wõimaldab hästi ettewalmistatud meeÄvuim ja dmnise aktfioomdesse, lest noorem sõjariistadest, lennu?,
must wälja Zoevanud, jSttes suuse <Wgu tagumise la- waStawa arwu lennuMega täielMn mevipiiride kait- jätkab oma edukat wõidukäiku Ma fuuremaib ja W?hingmasti taha.
s«t mitte ainubt tvaenlase õhnlaewaÄiku, wcvid sama gawamaid tagajärgi jaamutades.
Kolmas kallaletungimine kõrvaldati lohinglaewa hästi la la>ewasti>ku wastu. Seitsmest lennukist kooSEw. lendur W. P.
„Btrgwia" waStu soVtSme lenmMya 8000 Ma Kr- newast üksusest oll WÄatt l-cchingbaewa ^Brrgwb»"

milleks, wastad: „meu
peaga lwduse poole.
Arkachenma kõnetoruS^

kõil. mid» joomite. ^

1'

tzchust.

Kiirelt kutsusin ko!

nagu minagi, jpaadelde

Lennuki normaalne makfimaal kõrgus täbSkoormaga on 8000 jalga, komPresstmwvigv wamstcvtud
mootoriga tõuseb aga senmrr A).000 kõrgusele. SõsaÄistade-W on lenTmttl wits „L«vis" süs-deemMst
füuWildA^lait laialiste laNepÄÄtondadeAa Äbepoole,
külgede peale ja tahapoole. Pmle selle on >lennuA
keveK enti ülesseade wulipi-lduj-a jaoks, mis lennuki
seljatagust ka allapoole?critseb. KasuMu koorma suuru» on lennMl 2L00 Ingl. n. wõimaldades pommide
kaasawStmO sooVi järele järgmMeS cvrwudeS: 20 gwselt. Iga lemruk kandi» iecht pomM a 1.100 n.

kuulsust. ,

Kella üheks tuli ta!
larwa siidi Wene särgil
heatahtlik. Kbnsles pai
aine poalt teisele nagu {
elust, pärast Püha. jcimj
Vlisega. korraga tnitijii

Wcchch, näib, et ta üb
tähelepanu ei pööra. !

leai veal waateaa ja tl

UttS,
Wm-leZ uatitt *)|
majapidamisel

*■ »

PSHapSewal, N. novembril. Nr. Nw.

»!?sMeb kursnfev
Sczuel.
no^noo ühenduse Sautz.
;l' !ühik">ajattfed üldharidusItr.u1 r^irrfi : uinueS 3<iuc jaafr-Mo kesuvus on mõeldud kolm

iwõetud üldhariduslised, nagu:
li, o;uinauf fodanifiTtcnbiiv, 'oo-

|ti firi n>bu? imn. Niisama ott
mainitu uSiuil täsitmrod ai*

ini-, lieutnmaflbc varandus,

iü;;ii!iu^iDmiuc, ua:žL)itöi>, jt
|n jäetud otsekohene wõimalus

Kasuka täSluisa

UpplRfl & K6rw Petrogradist

BU [Ofill AM-SM! Il l';0Kt!S

Eestis paremat paberosse ei ole kui

ftaKa!ctttti(|imujc Lõuna-Stanlvia sõ;Qw^e!??ele

„E w a"

Ole wiidud Pikalt tünawaU

Wirü
tin. nr. 8.
Sealsamas müüa biisam — kotik*

Lõuns-SlaaU»ia ultiwwatum 46».Utnm(t^c
ÜCC\*

10 tk. 15 m.; 2a tk. 30 tn.

Oü. .TUBAK".

nerz ]a nugise nahad odäwa hinnaga.

Lõuna^Sl^w^ i:t

llg 57acia wahe! pole

kaua enam iraftK-r.rui

KäeSol-ewa sügis.? . 'u Bu'-- i.y-in*
taatshide Dinriistu) U I

|Cfcäli iu 3üi\a le^cö ja r.;a*

lvi.'» UH'.t • l- c >" !a

piiridesse ljafrauD runoui-a

u?is niuete? kannal» koolitöö

iseäranis tevawaks. h

ictiad moodi:: lawad enese-

suse otsust w iilOiJn:;'!!1

wcrsw suunis |iin ära

li?"-

'7' r.t ;0" ir:a

ii" r.-. -'; • ;i - j ■*';o
nw'
losisl tm

kawatsetakse illustreerida uduIdiagrammidega,
aiaatrnise on oma wast-rwalt
peale wõtnud

Utatirjantkkude rohLus. Tunnistajate ülekuulamine. Kiidulaulud nõukogude korrale.

pisikoolide seltsi haridu>5bür?o

nw oföTicjamrmoe
arw töuSwat
rouswar80
öupvale.
peaie.rowolStt
rorooi^n
oieroai
juuuu
ihv.hwjh«,
i—nn
hulk
Bulgaa-rm foü n unist — l gilaudu
^md
ajakirjanikkude arw
——
olewat
wana
monarhist,
mrtte -sorlk Rnla.
raedtüniÄ «chkelt oä«vat k«^ape<Ä ingiafi sialist ega ka enamlane; kuid hoolimaba sel- i õ<X) tn pst — l'Õuu:>3K' to aoja. _

^meeste, keskseltsiga. Loengutega

, nii luge? läinud laupäewal
;. Al. Tainm kultuurajaloost,

jahwale kõigiti kättesaadawa^
marka kursuse eest.

mdusest ilma wõib
jääda.

tailaSc ja annud tet-°

!')
K-.

lvma riigi wcchel.
Bulga-aria fmiunirniõtiuc fmu'juii=

liifuirrifcmaltsu.umij
mah.iju.umis- j "; ei, pögcüvs uue
Protsessi pealtkuulamiseks Lausanne'! sõit- pagulaste sea». Tema ise — tähendab T^b- se liikunnsc

«v >

nwii.t'

^EoaHaebajade" timniÄtmjatena cm kiohapeal Ift kft ootawat tema aimm silmapilku, mil tal olu suurendas omakorda föü* 1 ii^wust uLie- ^u11'■*
,i>!
nnifii|a „S-nu*JXü Wieh" toimetaja K^ltshn^ awamb wõimaluZ asuda,mõne punawäe kor- ma riigi wahel.
Simmina

^w, Pnantsuse kirjani? Henri Barbusle. puse etteotsa. Edasi seletanud D., et Wran^el S?l!ele l'saks tuleb asjcv. lu. mis Kndis ria iõjasi
Wtmttfufc füinrmmtft Charles Nappoporte. kõigis Euroova pealinna-des. mmlftvS ka Ber- m\{ päeiml ja mis Megi ait^b foofa Bul-

Otaulio saadikutel oja liige Maffi. liinis, ülal pibawat oma sõjalisi agsnte. et ole- Lõuno.^Klcv.uvia wah.kvr;« te^aw.
Teilte kohtiipäew kuluA peale VaedealuKte wat ÄemaS endMe Wrangeli ohwitseride soza- nemisele: nimelt iu ui M Smiav
ncii
soun» »«.-u

^ tnSlm

Virumaal elles WMs Trank-

i\a>

osiaS tvsirrra oi
m5'"x <> m:n

fcbö1 ViõumiJSlaa» lln^ina' 4) Bil :.a:i:o tr.
juhtumise puhu! !c>!ju;t tud

)lme tütrega. Korja-siid kopikaid,

S ja ehitasid rentMrund? peol?

ar Juuli läks Juhan LasWv
wanema^te juurde neid «'Htama.
läks mehele Aleksander Wilkile

tu. Kõige noo-rem tütar Olga

ultumaatumi (i^au:

— kord TÄllinnaS, Tantüls

Ameerika maior Sidney Greff, sisse lasfinc$, torma nui» itfö tundmatust te- h mnh (,.tIu „
' Mmb ma kallale j« haawanud teda paremast ^est. Velgoad.Ä ^Menud waw.uh^u

ima. mõne kuu järele ka isa.

tbx

trttsrd neid kindas Lord jia koeS wanemaist järelejäänud ma

id nad Nurwa vaHukohtumlifti nSlvab nendelt 2100 mörft*

näljal . .
kuulawad. nõuawwd: kuidas

|d? Kuidas wÄib tema nsW
mjast labkumfft ja. üüvii? . .
liit pciewa! kohtu. Loetakse pailnanduse NnnNtsest kabele Ae-

sõdurite
kallalrefhiim
liig toorest
tutwunemyers
Ktmi tncioai
umuuaya—põrkanud
— —, re^vol-.
ttud. Nõukogude
olewcvtwägiwalda'tarwitäWenvnaai tza^)u juhust millega
oma ametliku
missiooni ajal tuhtnud
lasba. Õnneks

iäwlilitf& rahlvuSlikuks refhiim iks, mida toe» Kottshaki tväe juures Siberis a. 1918^-1920. wer bagasi. Siis torn«mud wudmaw KriStit.

tab Wekre vahwaS. Nõukogude kord olewat Walge terror olevat siis tuhat korda hirmsam — —
Wvnemao wabaStianud wöömstest sissetungi, olnud enamlisest riigikorrast. Wvangeli wäeS
Rootsi kroonprintsi laulatus Londonis
misteft ning rahwuslist ideed esitawat DoSto. olnud wcmgide piinamine ja mahalcvsknrine ha»
Walowi sõnade järele Wene^noal praegu mitte rilikuks as^ks. Wrangeli wäe ohtvits^nd osw
walgete tvägede poolehoidjad, wuid enamla- tunud täielikkude bandiitidena,

Olffivle, kuna kolmas Zde
isa-ema päranduse osaliseks

sed. MonachjAmi poolehoidjale arw oleiwat Isegi Amecrika senat ei olewat nõusolekut
soal õiae toa Kette. Nõ ulgude walitsuse ku» awaldaanld kindral Semjonotvi uxlstuwüt?n>

ImhuldaS muidugi A. Mlkiz
teda maksma 2100 mttrka,

walilsemisohjad.
gude eest. Edasi seletanud Ameerika maure,
Kindral Dostowalotvi seletuse särele boetl et tema ei olewat soismlist ega ka enamlane

isamajast wüljja!

^ tulnud, on lihtne ass: Kaks
Olga, olid ilm» kolmanda õe
lend kohtnkiorraS kinnNsda ?sa

kS. jätte? Juulit eemaibe, teandeS!

^mkm pLriftrid oN „WW Dea.
tnd, kuid keS ütles KrwkWes

|rJe kolmandale õele Juulile
s?nagi. feS loeb rMugustes
^at.isal"? AinuS eksemptaa?
mus ju6uS, kuS SiQ-wennad
(aija.
?l teel ube õe ebk wenna rr!iÜFä osaline ofä kogum Man
dus wara jagasid,
tfm&tctba walla-. fui ?a linn«-

oma wvlla. lmna. porides

r!e totafsib ,.N. Teataks"

paq saaksid paljud sekeldused,

id tci halwal jvhtum??el isegi

Iboitud! Wana jurD.

sus ol«?S järgmine tühelepcmemiStk?d näUmib, «t wvrdlemist suure

iwe arwusta lennupommid on

t»l?emaie lah-mglasvade häwttvmi-

i i vai Sims tÄndab. et Ms 4000
mgedes umbeS 100 jala kaugusele
jfc^f moodsama praegusaja M4pure. et Ühe pöevxi jooTful pommi??ohest tabamist <moiS ja kaheksa
m<S laavale Pardetowam, kui ot*

Sarnased tagai^rjed tt&lMft

rmÄcrmlSsihwflUte TonstnreerimtteZ

„Nav Jers^" pommwurmw

tt on vohfem kui uHatatt» oma täp-

teifikord^st tvend«st ISSI a.
t, eit pomm, miS lame lShedale
lanrbfltaioamoW) Vigastusi sütt

ite, et M? peaketunKiMed, peale

luhuMkuIt aerodroomid mere van*
[b ott 50 sõdurit kahe vhwrtsert ju«
TKÄ t>cha fasuIMe järeloach lemm" ja ?ergu?se kohta manöõwer-

timB waStu laftvädett wNk? te«

tnult l>enmckid and«, W wvepiirnal

't laewaA viieks Iemttrfttt waSliS 11.000 jala lSvzitsele ftärmi*

11921 «. fui fc kSesvkewal aasta!
Jt tpgri^ffube kalbete oWT Phtblc!^
loleks kõiae otstarbe?ohcrsem kulu^eäratud summasid,
korraldatakse raskete vann» pa»a«
et kindlaks «teha nende otstarbeks pmeguSaja sõj<rS.

tynawad ka need Scvtsed mSneat
ildels aaÄakümnet? joonul ZwdlarZ
, sest noorem
söjari-iStvdest,
knntik,
Ifi^snidMa
werd^?
imbnimd sõZapi»
wõiduläiku Wn fmireirwrfb fa htlk»
t focämitobes.

Ew. lendus W. P.

u ^ ***' J* * ^

kutamise korral ei leiduks Wenemaal ühtegi ieks Am-oerikas.se, teades. kuiu.>örd lvasunaw
poliitilist parteid. keS oina kätte VÄkS wötta tema on walgete poolt kordasaadetud kume-

?aebealuÄe kaitsjate poolt ette üye Wrangeli ning awaldawat ainult arwamist. mida poÄ»
ohwitseri tiri, kus Dastowalowi selles süüdis- dawat kõik Siberis wiibinud wäljamaalased,

tatakse, nagu oleks tema enamlaKte Poott äm Neljas tunniöwja. Itaalia saadiVutekoja

ostotuld. See teadaanne kutsuS terawat sõna» kiige,

tvahetuft eslle öaitsjate. pvakuröSri ja sotsialist Maffi,
PeakaS Pikemat aega nöuk. Wenemaa Pvaeyufe

seisuöorva juures. Edasi karakteriseeris tema

JT!* jwregtt ©«> oig£ üksikasjalikult Worowskii, keda tema Roo«Mv ^ maS nõukogude esitajana oli tunnud, äärm!»
^ rmdr« DoorowolSN, selt aristokraatse, illiintelligent ja kõrgelt kul"

^es kindraliks määrati juba Nikolai II pookl. tuurili^ nina p?hme iseloomulise inimesena.
Wrangeli arme«5 oli Dobvowolski kõrgel ko- Maffi seletuste järele kutsunud Worotvski enda
hal. Tema Lätte ott usaldatud Wrangeli wäe wastu suurt wgupdamist esile km Itaalia wapoolt ävawöetud maaalade walitsemine. Dob- litsuse nU ka waiikaan! rmakonöades. Mafft
rowolski tõenduste järele olewat Wranael ai. arwamist mööda aidanud Worowski õige palnutt lilftne awantürist olnud, kellele esimeses fa öacchr Wenemaa tervendamisele.

^TtSJTi£SimmX «-I—' m

järele olewat walges WäeS tarwiöatud terror kes omal aial rahwuswahelise Punase RiM
valj-u hirmsam punasest terrorist. Sea! las- esitajana pikemat aega Siberis wiibis, peataS
tud kõiki enam-wähem kõrgel kohal seiSwaid ka Äge prkalt walge armee kärmuste jumes,
wanse maha ja karistatud elamkka kohtuta tähendades, et klanitud walgeid sõdurid palju
ijUaai4
vrnfv^Atn
rvfMwil
Ka
WanFe
maya
za rarivvutuv
..olewat
. wF/rr^ttlfh
surmanuhtlusega.
Wene—tl—0
rahwasi olewat
täiesti
rohkem
kartnudkiti
kuiNUNQwäelasi.
punawäelasi. Ka
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;
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5. now. oti Londonis Rootsi kroonprintsi laulatus lady kouise Mountbatteniga. m?d«l

meie pilt kujutab. Laulatab Lantedury piiskop. Lelplaanil ^pahemal pool istub
peri
nõukogude
walitsuseaa,
mis
Praegu
ainu»
Montandvni
seletuse
järele
olewat Wenemaa ka me^e j?»» — ( r r. _ , . .
kesekS wõimalikukS walitsufeks nõukogude We- ainuikesM woünalikukS riigikorra-ks praegu Inglise kuningapaar, taga kes?el Rootsi kuningas ja prints lvilrelm. Caaa pare.

nemaal. Monarhism wõtwat maad ainubt nõukogude kord. ma! pool istuwad Norra kuninganna Maud, Rreeka kuninga lesk ja lvalesi prints.

12. septembril 1915. a.
Eeskojas aidati talle selga uhSe kasulaS
raskest töÄst. Meie talupoja töö pole kerge".
Kuidagi imelikult kõlasid need sõnad laua kalli kvaega.
Marja Arkadjetima sõM Peeierburi, aw„Kui suurepärane kasuõas su! on," tü- des lubaduse RaAPrltinile minu pallr^t meelde
taga. miS kaetud kristalliga ja hõbedaga. Te01(1 yäSles kuuldus enesega rahulolemine. Iga- endas keegi? damnidest.
tuletada. Ma sain temslt telegrammi teelt ja
— „eerfe kinqisid mulle dentistid."*)
S56« märtsil. le poole pööras ta oma suurte kontidega käe,
mõne kirjakese, üks neist kõlab iärainisclt:
millel kaugele wä^a paistsid tursunud sooned.
Lahkudes
suudles
ta
Kiiki.
See
on
tevm
„T.een rõõmsaks armastuse wa.'quscsta se!»
Päewa jooksul wösisin ma WÜga; kuid otSamal aial hakati telssonisa helistama. harjumus kohtvnnisel ja jumalaga. jÄniisel.
lest elan Grigori." Näitasin neid Sria 1 ja Av>
suNasm kõik üleSkirjutada. Minu ootamata Keeg? paluh Raspulti-m wichvnaLa tulla kutsukadjövnaile. Tema kui ka mina ei paiiud mi27. märtsil.
tutwuS Rasputiniga oli nii haruldane. Ma ta» tud lõunale, mida walmisbajsid rikkad Siberi
han päewaraamatu lehekülgedel kõik wühemalt kaupmehed. Lõunal pidid ol«ma ka mustlased.
Marja Arkadjewna kõlistas tebesoniga, ei dafli aru. Naerab ja wastab: — „S:ba meie
ei hinda. Ten^a austajad näewad iaaö sõnas
lühidalt üleS märkida.
Marja Arkadjewna läks vahutuks: — „Sa Uw RoKpuün Poeterburi sõidab. Ta palus mind salajast mõtet. Need tema fomijdnh. millest
Hommikul SrataS mind telefoni kell. Wõ> bchkd Ma, meid oodatakse," kõneles Ul
zaama saat,na tulla.
farptKm> ma jo.mna jõudsin, seisis tema 1-se raÄKe aru saada, hoitakse alal ka^i
tan kõnstovu — kuulen Marja Arkadjewna
— „M« ei fõida kubugile, mul on siingi
Äha
des'
neid
kirj^si
suu^eldaks.',
'
'
külgehakkawat naeru... ,,Rasputin magas öösel hea, .siinsete prouadega, ütle, et ei sõida."
klaSsi waguni juures. Teda ümbritsesid daa«
-cm."
asjit;
mida
arusaarna-wm
m.öte.
s--i"
minu korteris. Hommikust peale on ta rahutu,
Marza ArVadjetrma oli niiwõrd ärritatud, mid. RalMa hulgast wnii w ära. Inimesed Täna tdefoneens Varja Arksd/-wn.a ■ VctM>
seisataisid, teda uudishimuga waadelde^ Mul
kogub end sõiduks teie poolt. Ta tuli minu et ta LM punased plekid paPma hakkasid.
• utfdt»
ei
olnud meeltmööda rohivcchulgast läbi pu burist. et „isa", nagi? teda nimc^^^o
jtuutoe palwega talle anda lõhnawat pmnatid.
— „NR on W5im»da, mõtlemata. Intmv.
Hah,
mimt
pcafe
uxiga
pahane
*u.
"
Ning kääre münte jaoN. Minu küsimuse peale sied wlalmiÄawad sinule pidustuse. Kutsusid geda, sest mind waadeldi ümbritsejate poolt
iettve simic. Kirjuns w^titf4- v.rjiaia
milleks, wastad: „meie sVidame ju musta mustlasi. MU kogrlsid, oodawad, kuid sina ei mchishimulisbe ya naeratawate pilkega. Ja, mind
ning
loobi
!s mi mi asja eest murclscn'.!
ta on laiM tuntud. Mnu suurimais hüblks ma aS';a p-^igait
peaga iluduse poole. Ha-ha-ha, naerab Marja sõida. Sa kubaisw ju. Sa psad sõitma."
nibutada tahan, pmn iie koArkadhewna kõnetoruSse; nüüd küsige temalt
kaeluStas Rasputin mind.
Kuid
ta
kordaS
järjekindlalt:
hale
soHma,
iitlcnxit
„isa"
kõik, mid» foowite. Ta teeb kõik. Tarwitaae
— „ Sõida mrrnt poole Peeterburl, „^mn*
>— Me, et ei fõGa. Ma pean MaiVe mäOtsuÄasin
fi.''
:a
Peei<rmirt. W^:5 olla,
Kk". (Ma unuAwsin tähendada, et ta mind saab ernn jaoks toesti
juhust.
kestuseks sõnakese jätma. Andke paberit."
midagi ära rnvi. Ma
Kiir ett kutsusin kokku Kgemad tuttawad, keK
Marja ArLad^ewna kutsus mind teise tup- „Fvcmtikuks" nimetas, minu isa mrne umber jeen cnrklo ett^ireib, et ei haara finni wõi-

Minu kohtamised ,
Grigori Raspuiiniga.

;

moonutades.) Teen kõik sinu jaols, ainult maiusest loba aidata. Seife
aja icfuii olin
sõida. Pea meeles, kui ei sÄda. siis ei saa kefs korda piiteris, firib
juurde ei
midagi."
laun:b.
%v.m
skandaalne
kuuls::5
Saoivab
Ta fuut>les kõiki faatjaid ja sõitis minenm.
päc:^ist
pä?^.
Awalikuli
tunnib-^de?,
on
Mis saab sellest hfiiöufeSV^ Kas facrl) asja mitt weidi hirmu terw^a uuc4:i kyl^amifcL
hea. No, daa-mikesed, mõtke omaile mÄestu- mftnj aMale? Saame iKtha; igawhs ei ka Saft mi 5 j Makse tema ihnder: nii? htit • MrsdJ
hetse ina, et temaga tutwuNesin.
lii nuumab b.^na }c teda ümbriifew'ie infutl
seks-"Ta jaotas meile paberid smZaÄega. Minuk-Ma!
Wõib otia, on see minu poKt argtu^
*) Tuntud iuutido-den>tistwe protsess,?us Ma tõukan eneses? eemale abi ning ei tah«
le Mudas ta: ,Ira hoia vörwale armaswsest
neB süüdistati siltiitv dipwomidega hmnba-

nagu minagi, xoaadelda tahtsid seda imelist pa ja paluS mwd a-idata RaAput'^t peale
kuullust.
mõjuda, sest ta oVa lubmduse armud, teda löuKella üheks tul? ta minu juurde Marika nasöögils wiia. KM hakbajsid teda paluma, et
karwa siidi Wene särgis. Meeleolu rõõmM ja ftt sõidaks. Lõpuks läks see ka korva.
heatahtcik. Kbnsles palju, hüples ühe kõne— „Noh, hvcr, sõidan; kuid nnnul on sim
aine pe-alt teisele nagu eilegi. Mingi jchtmnine
elust, pärast püha scmn, millel mingit sidet eelmisega. korraga mingi kMmus juuresolijatele.

Wahest, näibf et ta ühegi otsa ei waata nina
tähelepanu u pööra. Korraga aga peatub kellegi peal waatega ja tähenvab? „Tean, millest
mõtled, armsake". Näib, et alati õieti ütleb.
KbneleS palju Siberist, perekouimst ja Wa
znaj-pidamisch:
JB&

jmkjaObuää Mu.Sa W «

— see on sknu eum." Lhele -da-mnile — .,Jumidagi teha emm ega õe kasuks.
mffll armastab puhtaid fiibawiest." Mwu toa- arstidv nime omandmn.,et «õigust saada peaÄMiatud — ni<l sõidan.
linnas
elwdcv.Nad
^nõistcti
kohtu
poolt
Aüdlatüdrukule Grushale, kes ahne huwiwsega tema
peale waatas. kirjutas ta: „Juimal arnmÄab se?s, kuid Rasputini eestkostmisel tühistas MMai 2. ko^tD otjujv?
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Salli
tiaafl
Tormi tagajärjed.
Linna tapamaja asjaajaja-

mitmes kohas plangud maha ja katused
eaamatupidaja E. Keller tee Linnas
lahti
kistud.
Suur torm merel. Merinistusest tagandatud.
jõudude juhataja mootorpaat sadamas uppunud

Raharaiskamise parast prokuratuuri kätte
antud.

Kriminaal!

Robinson Kru^so """m.
W«
>V«ÄÄN
Ainult Toompeale ei tnleW tööstust lubada. Tööstuste ase-

tamiseks ei tuleks mitte linn raioonidesse jaotada, waiv

Torm, mis paar päewa kestis, on õige tunMwanü tagajalg: järele zutuud. Nii >on linnas
tööstused liikidesse.
Linna teeniStuseS oli E. Keller 1918. a. mitmel pool aiad ja plangud maha paikatud ja
algadeS, kuna tapamajja asjaajajcrks-kassapi- alewis manade majade katused lahti kistud.
Linna ehitusosakonda oli reede õhtuks waheline maaala, politseiaed, keskhaigemaja^
dcyaks 1921. a. algades.
Meri möllas eile õige tugewasti, mis palju pealinna tööswsratoonide ktndlaksmäära» ümbrus, Vaksali puiestee Toompea pootns
Kui ins. Hirschile mre tapämrrja kawade ja uudishimulikke nienivut&a meelte. Kaüaran- mise asjus suurem nõupidamine kakku kut- külg, j>elgulinna> tagune linna maaala,

plaanide walmistamise eest 30Q.000 marka na? on lained umbes sülla laiuses randa lõh sutud. Gsa wõtsid kolm esitajat wabrikan- la ja Lille tänawate roaheline linna maaalawälja makSta tuli. ei juhtunud tapamaja kassas kunud. T-ihased lained peksid wee üle lään2 tide ühisuse poolt, Lesti tö^swste ühisuste ja Kadrioru meriranna äärne Unna maaala,
niipalju olema. Tapamaja juhataja tegi kor- muuli ju Põhja kantsi. Aurikud, näMks liidu, tööstuse ettewötjate ja arhitektide pealegi ei ole õiglane, kui ülalnimetatud
valdus?. et ins. Hirsch s»a.ks 150.000 marka su- ..Tboröten," ke? -eile pidi wäljw sõitMQ, lükkas ühingu ja linna terrvishci.uosakonna esitajad, ratoonides, näituseks, lubatud on kontonlarahas ja 150.000 marka tshekiga linuapan- .selle edasi. Sisse sõitis ainult aurik „von ntng linna ehitusosakonna inseneerid hrad asuws lvs ainetnikuga, kuna keelatud iukagast wäljamaksmiseks.
So>an5, L^ellot, Keskküla ja Rosental. kudumise eh? õmblustöökoda 2—3 masinaga.
Atokholmist.
Tapamaja aZjaaja-ja-kassapidaja Keller Többelll"
Ehitusosakonna poolt pandi ette, Tallinn Toodi näitusi mitmest suuremast Zval.ia.maa
Suuremcvid tormi järele tekkinud meritõinre"
ott aga raamatutesse sisse kandnud, nagu oleks
jagada kolme raiooni : z) raioon, kus iga. Unnast, kus kõige käidawama peatäuawa ääüisi
fent
kuulda
Pole.
im. tfqelikult saadud 150.000 marga ase-sugune tööstuste awamine keelawd, 2) res pagaritööstused, naha- ja õmblustööstus
Teada w. ainult cr eile össel Tallinna
mel 300.000 marka sularahas tapamaja kassast
raioon, kus keelatud tööstus>asuwsed. mis sed kuni 5000 töölisega tegutjewad. Need on
du-mvs
meri
jõudude
juhataja
mootorMÄ
„Wakätte :aa»tnb ia need ül? öine summa sisse»
nmra tekitawad ja laialilaotamate haisudega sarnased, mis ei anna müra ega mürgita ha.>
uasadanl"
am
on
uppunud.
Mootorpaat
oluud
kirjutatud 150.000 marka järgmistel Paewaõhku mürgitawad ning s) ra>ioc>n, kuõ iga- suga õhku. Leiti üldse mitte wastuu?õetasa-da-mas
ilma
ja
tuul
oli
paadi
silla,
del, kui raha kassasse tuli, kõrwaldanud. See
waks, kui tööstusasutuste koha määramiseks
küljest
lahti
kiskunud
ning
weidi
eemalseisja
sugune
tööstuste awamine lubawd.
ja weel mõne teise dokumendi seaduswastaline
fiiftfartfe
ajanud,
kus
ka
pohjja
ma^us.
Lhi>^is?omisjon olsustas ühe, neljanda, lmn raioonidesse jagatakse. Aga tulewad
ümbermuutmine on nüüd awelikuks tulnud. E/
Suurt
kahju
on
tonn
teinud
-telesoniraiooni
juurde, s. o., kus lubatud tööstu<^ed. liiaitada tööstused ja siis kindlaks määraga,
Keller on salgamata kõik üles tunnistanud.
telegraafi
liinidele.
Nõuda
on
eilse
päewa
nns
ühenduses
kauplustega, nagu näit. jalg. missugust liiki töosMsi kusagile tänawa äär^
Linnawautsus otsustas E. Kelleri linnawõiks.
teenistusest tagandada sa tema seaduswastase jooksul teateid tulnud üle 70 wigastuste kohta ratta paranduste töötuba, uurmaakri töösw- de lubada
Linnaosaks,
kus igasugune tööswste asutslesoniühendustel
linnas
ja
peale
20
maal,
sed jne.
rahaomandamise pärast kohtulikule wastutusele
tamine
keelatud
oleks, armas kosolek kind
mis
ühenduses
Tallinna
magistraaliga.
RaudNõupidamisel tuldi arwamisele, et ko
wotmiseks prokuratuuri kätte anda.
teede ääres on tuul mitmes kohas telefoni- guni takistaw on pealinna töösw^le ja sel laks määrata ainult Toompea. Lee jääks
posta puruNanud. «Ühes kohas on timlest mur- le arenemisele, kui ehitusosakonna ettepane- kohaks, mis määratud Valitsusasutustele ja
Paawsti saadiku jumaladunud puu juhe peale kukkunud ija ühenduse kul määratakse raiooniks. kus igasuguste kes seal elada tahawad, need ei tohtiwat
teenistus.
tööstuste asutamine keelatud, pea xool lin- paljuks panna, kui ka saapaid parandada ja
Täna, kell u—J2 peetakse kohalikus ka. katkestanud.
Ühenduste
parandamisega
olid
eile
9
meest
ma viit
Uit- rt'N?iS Tnilftlfth.
KöCflt
tDöt* Keegi wõtwiiwad.
misfctf
Meripuiestee,ZViri . * aUaltmta
toliku kirikus paawsti saadiku, ülemxiisko- kibedasti tegewuses. Osa ühendusi on suudetud na, nii kui linnaosad,
üles
koguni
küsimuse,
kas ei tulete
ru, ZV.-ZViru, Aia ja lV.-RannawarL«va tä- tis
piAntonino Zecchini poolt rvii- korda seada, kuna osa parandamata.
toompeal
ka
toiduainete
kaupluste
awamme
nawate waheb, Balesna, Liimalaia, S.mane pidulik jumalateenistus. Jutlust üt
ära
keelata.
Ameerika,^ Alimanni i, Baltiski mnt. ja
leb ülempiiskop Saksa keeles.
Kiri Lasnamäelt.
Lähemal ajal kutsutakse sama küsimuse
Toom-puiestee rvahel (wälja arwatud Tatari
Wist
ei
kusagil
niuijal
Tallinna
ümbruses
lahendamiseks kokku ehituskomisjon, kus
Palju linnateenistusfe
t.,
kus
kauplustega
ühenduses
olewate
töös»-,
ei leidu sarnaseid mudaseid ja põhjatuid teid,
nõupidamisel awaldatud mõtted läbi aruta»
soowijaid.
kui siin. Kunagi, aastate eest ehitati osa kiwi- tuste awamine lubatud), Narma mnt., pos*
Uuest aaÄast wabu kohti ainult alla 10.
teed Katusepapi tän. nurgalt Kiwimurru tün. ta t. ja Riisenkampsi tänawate waheline takse,
Peale selle, kui lehtede kaudu teatamaks nurgale, kuid jalgtee jäi tegemata ja inimesed, raioon, Te>ompea, lveerenni ja Magasini tän.
saanud, et linnawalitsuse osakondade ja ette- kes sealt läbi käiwad, peawad weoriistadega
wktate tegewufe laiendamisega uuest aastast seltsis muda sees käima. Teisi teid ei wõi
mnbeK 80 uut linnatesnijat ametile wõetakse, en!^.nr teedeks nimei-ada, tvcvid porilcmwidekS.
olla õige rohkesti teenistusse wõtmise palweid Siingi pole wist olukord parem, kui kusagil
Pävast! lmncrwaliijate üldnimekirja kmd- baS Peale kaunis paksu kriipsu isesotside lahkukokku woolama hakatud. Need tulla «aa pea Narwataauses wallas, kus inimesed paatidega l-akstcgemist on nüüd walimiste ettewalmiS- löömine ja liitumine sots.-dem. Äl. Jansonil
kõik tähelepanemata jätta, sest et kõik kohad teenistuskohale sõidawad.
tus täies hoos kõigis limmwolikogus sitatud tuleb pealinna pea koha unistuse peale küA
Tee tegemisest ega ka walgustamisest täna- rühmitustel. See töö on praegu peaasjalikult Saega heida, kuid kumb-kumba oma mõrva,
juba praegu kaS alaliste tööjõududega eh? olew«te linnateeni^atega täidetud. Uusi jõudusid wu wist enam midagi wälja ei tule, nagu alles sisemisel srondil: sMutÄffe oma kandi- wrnnab, kas sots.-demokraadid, iseso^.sid, w-õr
minna tulewal aastal kõigi linnaasutuRe pea- loota oli, ning siis ei Dä elanikkudel muud dcvatide nimekirja, kaalutakse tuus-asid ja rea- ümberpöördult, seda wäitab alles tulewik. On
nõu järele, kui kuuga ja külmataadiga lepingut mehi järj-okorda seadmiseks. Kuul^awaAi awa- ju teadmata,paLjui neid isesotse praeguse linle ainult alla 10 tarwis.
sõlmida, et esimene ümbrust walgustaks, ning takse 15. nowembril nimekirjade wsstulvöt- natvolikogu nimekirjast weel järele on; ehk
Trammil sõitmiseks peab elu teine tee tasandaks.
ongi juba kõik pesueht kommunistiks üle läikdrnitama!
Ka politsei määrus, et kõik -kõnniteed kor- mine ja seks ajaks olgu kõigil tormijooksust nud? Eks ole ju praegused kommunistide liiosawÄjatel
paberid
korras.
Trammil fSi-tmiseks praegusel ajal peab ras oleks, ei ulata siia. Tee ja muu korraldus
Nimekirjasid on awalikkuse eest senini weel derid Janson ja Hansen ise kcv isesotsidena

Linnawalimiste eel.

kodanikul teatud julgus olema. Harilikuks näh unustatakse, kuid maksuwõtmist mitte.
pvaegusse linnavolikokku walitud, kuid n-ivüd
enam-wahem wavjatud.
tuseks on saanud, et trammiwagunid Hollandi
on n»ad paiawstist paawstliku-mad.
Gsim-esteu-cd
wististi
saiid
oma
nimekirjaga
Pelgulinna kiri.
tän. osa kobal rööbastest wälja jooksewad. MõPvcveguses liunawolikogus on neli rühma,
Taewo^wicrt tvÄvÄuukrsid üldse sulguda ei möt- HMam« Wrnikud. Eesotsas Harry 'Kullernikord jääwad wagvnid -upcckile, nii et sõitjate leg>r! Iseäranis wilets on lugu meil, Mgulinna kupp, Hermann Kaan j« Konst-Leht^nietsMl- keda tegeliku töö juurcst o^.se wõimatu ükstei--

seisukord kuidagi kerge ei ole. Need «juhtumised elanikkudel, kes Knna käiguks Rohu ja Sacmi täna- mistel linniaweliMistel oli eesotsas Eugen kest milleski ere.ildada: maijaonvanikkud^, vahon ühenduses trammuiini ehitamisega, mis wat tarwitame.
waevakonna, kristliku rahwaevakonna j>a kaupFridoliin, kes hiljem kohtunikuna loobus.

töö tM«ikult hwlenaHwkakS ja kurikuMsaks

meeste esitajad. Need ülesloetud rühmad aga,
esinewad ka uues wolikogus wc-limistel, igaKa liigub tramm wõimata korratult: kord wat üle vaud-tee Pikendada wõimata. Nüüd on aga eelmiselgi korr>a'l. Temale järgnewad A. An« üks oma enese nimekirjaga. Nimelt lootwat
sõidawad ligistikku kaks wagunit, teinekord tu alustatud „töõ" tõM tänawad otse roõärartub läbiderkopv, Rud. Pacvbo, Al. Weidermann, Joh. kiriklased, et nii mõnigi waene üürnik neile
leb minutid 15—20 wagunit oodata.
käimiseks. LäbilaHad wöitlemad sitkes tänawat kat- Kukk j. t.
oma! hääle annab.
Uue nlaaw-õitjanai on Mmapiirile kerkiwcrs mudas, kitti ja prahi hunnikute w-ahel.
Majaomanikkudel on niniekioja kokkusead,
Kalaranna korraldamiseks
muutunud.

Pool ao.schcvt tagsfi <Aali esimese tänawa pikenda
Tööerakond on oma nimekirja etteotsa 5a
mise töödega, mis aga katkesdaÄ, wi selgus, et täna- seekord asendanud linnapea A. Ue^soni, n^gu

Oktoobrikuul AL

Kuritegewufe <U5

kude warai

CWog&dfuirf, mil pin
m pikad Ja pdfwcri) liilyL
jällegi kurnegavHe tõrufuj
fotim kuu jooksul toadafll
mat ja suuremat kurja^gil
ga ttangima^cS iKwn^»d, i
hiimmalprriitfcil tmbrr^b
elukombeid mitte muutitu
seltSkoMise tulgoolekitle
saamid.

Nii on cfbcJcffuu jl.

Imrff juhtumisi: tapmisi IJ
Wargusi ühe» fartrnwargJ
tvargusi 1, üaudi«wGrg4i|
Wargusi 200, wZFiSdrm:s:
misi 1, dokumenttd- ruCvtfii
va wcrva omcrndcrmisi 47, l.

hnisi i, muid kuritegewustl
xuhtumN.

Nendest m ewalSukV
titfft, ja kodanikkude
10.80B.676 marga mcCr,

r Ha jäi 125 juhtumist

wäartuseK. Seeae on cMx.
gltstd 69 prots. Peale selle

voolt taidetud 307 üle^n,

tuSte pao>K ssadud. Läbil

teeb, ffts #kfs

tnpt jt hoolekande for

komisjonile IiTrotöeenmi
teeks ja kui leitaks», et
eest odcuv on. siis seda
da, tuid siiski kööki mitte
kätt» mm»» lasta.

„Estoonia'
Nina, plchspSewal, ?ell

Vhtul lell K* 9L R. Sogottj
SitrMfip&awtf, «fan&crtw»

Draamata
Ttm,
fafwii^ifliwnC, M. f>.

11. «lh»»ko«tsert

,cv püfapjaral, f. a. kell
Rich. Wagneri awamäng

seni sümf. porem .Zor<
Kmf. sannonsia .Ttep^
Gounod' erkerist „katust'

SoliSdma esineb
aariaga DonjgeSi oop. .

Pealinna

Wõlat,

Vaike weSte sellest, mis
saamtt», kui igas
WKHe on wist lugcjc

poleks kellegi le annud
pikergust paberit, mille m
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Halwem lugu on aga nÄt, kes Saani tanawa.lt mine alles k<isil. Tehakse Ttitüb ridade koonda nud ?a linnawalin-istel rahwuswabameelne
käiwad. Nendel wleb järsust vaudtoe wallist alla ja miseks õi-ge peent tööd: linnajeaude haawal. partei. Mille poolest tema meie linna muidum
Täiendawalt kuuleme, et linnawalitsus Ka- übesse läia, mis wihma tõttu iibe j« porine. On igaElewust sünnitab cfimese koha küsimus, juba liig kiriwche koosseisuga omawalitsust

4 ja Pool miljoni marka.

laranna süwendamife, seal uue silla ehitamise
ja sealse ranna korraldamise edasilükkamata
tarwilikuks tunnistamrd. See nõuaks üle 10
milzoni marga wäljaminekuid, mida linn ühe
aastaga teoStada ei suuda. Kuid vsa tööde tegemiseks juba tulewal aastal on linnawalitsus
linna 1924. a. eelarwesse 4 <ja poo! miljoni
marka üleswõtta otsustanud.

Tehnikum.

Õpilaste peakatte worm haridusministeeriumi postt registreeritud.
Tehnikumi õpilaskonna wäliseks tunnusmürgiks on üldmüts tumesinise serwaga, walge lagipealsega ja musta nahkse ttiofötja. MAlagipeale kinnitatud musta nSõri otsas ripub paremaile poole must tutt.
MMi ces sinisel serwal on kinnitatud üliApilasmärk: kuldne 1,7 cm. läbimõõdus ringi
seeS kujutatud stiliseeritud monumentaalse ehi-

tüse siulett, millel reljeefne hammasratas.
Foonil tõusewad päikese kiired kahele poole.

Teatawasti awaldas Tartu ülwpibaskond
protesti tehnikumi üldmNside kawandi was-

päewÄsed nähtused, kus m^cst ülesmine?rl?s ?«sa jal- kas anda» see L. Jürgen sile wõi mõnele teisele
g<rdele abiks wõetcrkse, kuid sellegipärast tuleb kodanikul

tihti „lepa?elMna" .tuldud teed tagasi sõiw. Ei oleks

tag<« peidus.

weel tüsedamale.

Pännakorval on ka babängutules proowitud rasrebatarei wolikogus''e saatmine, nänn
lut-cvlsid. Kmn.
omaaegne Wiolinik Nmblia ia T. Mbtcvwa^t?
Raamatute kojuandmine linus raamatukogust on usk sealvool kõikuma löönud, et senised
algab Z8. now. s. a. Laenamist toimetatakse ^simaadl^wad üüriseaduse mahavKnemiseks,

pecha, kui linnais-ad kord ^uurimisele" PÄ-guKnna ja-

igapäev? kl. n->-I2-ni. Iga köite eest wleb
500 mrk. tagatist maksta. Laena-jate kaarte

antakse wälja \2.—ks. nowembrini kl.
t6. ja \t. now. ott raamaw-

kogu ruumide puhastamise pärast sulewd.
Just kui „kitsarööpalisel".
Õige omapärane jubtumine sündis nelja-

mist.

Näidati ka ise^õitja-t aurukatelt metsatööl
ja rehepeksul.
Pmnvillawabriku haridusseltsi
xooSvlekul, 9. now., wDeti 1921—22 a. aru-

anne ühel häälel wastu. Juhatusesse waliti:

Mosenbera. Äntouow, Prussakow, Soo, Naud,
Vesti, MchailoM ja SMepealt.

Nii rahwuswabamoelne partei, kui ka vahwaerakond on juba airalikn f "T")iT^^ .°.rc n I?-

ga seltskonnale Hiie nud, kmd mõlemale sai
kõige baled^m sissekukkumine osaks: 50—60
pealtkuulajaga „rahwakoosolek", see ei ole
Kesküll, Ollik ia Trakmann,oma «ülesannetega tegelikult muud, kui seltskonna täieliku huwi
puuduse demonstreerimine asja korraldajate
sellel «lal diffi walmiis saakskommunistide hooplemisele, et nemad ise wastu.
linnavolikogus ülewõimu haaramad, tõm-

NLituö „Jnimene".
WüiVePalgaliste Söögi sulgu
Vübapciewal. kell 12 päewal M«b' ssinema
mise küsimus.
päewa õhtul Narwa sõitwa rongiga. Rong Börse saalis tiisikuse InaCui? ir-õitlerrö^e seltsi
Dattus s^a lks pargi tän. kohal walepöörangu esimees dr. Liin popliläör-teaidusliku loengu(Kiri toimewsele).
tõttu teisele toele, ning wedtrrijuht peaias ron- ga — Loeng peettafse EeAi keeles, kusjuureZ
on tänini silmas pidanud ja tuntagi. Wedurijuht, rööpaseadja, konduNor satu- seletust antakse u^imrU ..Iniluene" olewate waltLinn
kaasa
riigi-, omawalitsuse- ja
wad sõnawahetusse. Keegi jookseb jaama- wäljavaneku.te vH, mille veale siinjuures eraasutuste aidanud
teenijaid
selles mõttes, et neil^e,
ametniku järele. Aeg wenib omasoodu. Wahe- publikumi Nhelpann pööratakse.
kelle
palk
praeguse
elam-se
mmimumile kopeal jõuab ametnik kohale. Jällegi arutaSisseminek uänu^elc ja loengrÄe haMiku guni ei wasta, oma köögist odawamalt kui
mine.
.hinna cest.
Korraga tuleb koegi ameerikaliku mõtte pea- Linna eleklriwvoln hindade alandamise määrad, kuiagil mujal igapäew lõunat Võimaldaöa,
Nüüd on aga linna majanduskomisjon põhi-

tu, mis Dartu Äliõpilaste üldmÄtsile sa?rnane. le: rong barwis tagasi lükata, pöövang õieti mis uuesr aastast m.ikSuia hakkamcrd, on 8. skp.
kuid proteftkiiri olla ailbes peale Tehnikumi seada ning rong õigele toele juhtida: Wai-sti „Nviii'ii TsÄaia" 128 nrs ilmunud. Need määjuhatuse poolt esitatud üld mütsi wvrmi regr- saadakse korda selle toiminguga. Aega on aga> r>ab Nnnit^i linnawvlikoau 17. okt. koosolekul.
tzreerimist haridusminiswvriumi jõudnud.
Mitmtö juba pool tundi, enne kui rong uuesti
Mahajäetud Dalmud...
liikuma hakkab.
Lanzi mootorid silmil.
Kui kurb see ka ei ole, siiski Peab weel kord
Asi, mis iseenesest paar minutilt oleks tarReede õhtul demonstreeriti tehnikumi witanud, wenis wa-ieluste tõttu poole tunnini wästawate asutuste tähelepanu juhtima wabaruumides Heinrich Lanzi wabriku mootorite ja reisija kannatagu teiste saamatuse taga- dussõjas langenud „kalewlaste" haudade kortegewust silmil. Rinopildil näidati, kuidas
ratuse peale.

traktoriga wõib maad kö>ige wiljakamalt ja
põhjalikumalt harida, toimetades ühe korraga kündi, äestamist, .trullimist ja seemenda

saab rikaswda, on kM suure küsimismargi

järjel. hp.

c

Walga likööri; ja napsiwabrik

0<ii. Kask Ja C9
Tallinna osakonna kontor asub

Wllke
Karia iin. 3
Põhja Eesti Ühispanga ruumides
Awatud k. 10—6-ni.

L ——.—J

millede pealt *!*% maks,

tShtajaNsav

Vöbduaad. Wii«u«e öi«
Peale selle võetakse va«t
«aja piletid) «ttmisek» '

ki g. K»i tShe»dat»d i!l
müüa, fcftafr ofljen järg,

9xo. war. toal c^il
wftljc wähe«pattu»ise! j!

rsmoi
1) Vkiiui sadamas asuwo
bode nu«ik< sisseseadmisel

2) Miimi sadamas weewc

Z) End. Tapa mõisas!
düaamo masina

mõtteliselt otsustanud köögi ruume kellegi
eraettewõtjals wätza üürida sellepärast.
köök on möödaläinud aastal \2 tuhat marka
kahju saanud, mis keskmiselt \ tuhat marka
kuus wälja teeks. — (Et aga see asutus siis-

vus töaaw nr. 10 Uim

marka, s. o. keskmiselt üle 3 tuhande marga

15-mal vswembn! \\
Tallinna jaos?o««as,
mise! ära müüdud:

ki weel j9j 8. a. saadik senini J88 tuhat

kuus „xuhast" on teinud, mida aga nähtaSõja päewil maeti (üks) osa^ „Kale1vi wasti mazanduskomisijoni Uikmed cn silmamalewa" langenutest Rahumäele ühishauda, paari wabele jätnud, siis ei tohiks köögi li?seks isegi teisest kohast uuesti wälja kaewates. wideerimise küsimus tõesti nii kähku otsus,
tatud saada ja majanduskomisjonil ükspuKuid kaugemale ei ole asi nihkunud!
Nende hauad, kelle omaksed Tallinna ligi- has olla, kui mitu sada teen^at, kes praegu
bait, on enam-wähem korras, kuid teised on linnaköögis lõunat Mwad, eraettewõtjale,
liiwaküngasteks muutunud, nii et ei tunne kellele teenimise ja riiete hoidmise eest ka
neid taudi surnud Wene sõjawangide haudade maksta tuleb, j(x> protsendi Võrra lõuna eest
rohkem maksaks.
hulgas äragi.
<Et rabroaköögi li-kwideerimise küsimus
Ja nii ootawad kangelaste kalmud juba
tväikie palga teenijatele arusaadawalt Lwret
neli pikka aastat korraldawat kätt!
i

Tallinna limra pandi

W. »ow««bril I92Z
«lewab «Lrtfi k«ul f.

I

Tvöwvtjale maksetak

Pakkimised tulewad
sealtsamast saab ka ligemc.:!

l> teiDiss
2)
Oksjonist osawõtji

30?0 mrk. kovnSwm rsi|

niue a^ ju

1. nowembril. Nr. 260

Kriminaalpolitsei tegewus oktoobri kuul.

so

ATööstuste ase-

jaotada, waw

I politseiaed, keskhcvigemasai

n xuiestze Toompea xoolno
:aaune linna maaala,Lnd-.
cte w ahel me linna maaala
Irani»a äärne linna maaaüa.
öi alane, kui ülalnimetatud
lubatud on kontori»n?uaa. kuna keelatud sukasdlustöökoda 2—3 masinaga.
i?ft suuremast waliazmaa.
'cndaVama peatänawa äänaha- za õmblu5tööstulöliiega tegutsewad. Need on
lai'na müra ega mürgita hai-

Ii üldse mitte wasturvõetaIsasuwste koha määramiseks

J jagatakse. Aga tulewad

^d \a siis kwdlaks määrata,

löösmsi kusagile tänawa äär^

kus igasugune tööstuste asuloleks, arwas kosolek kind-

milt Toompea. 5ee jääks

iratud Valitsusasutustele ja
tahawad. need ei tohtin>at
rui ka saapaid parandada ja
limi i wiiwad. Keegi wöt-

|i küsimuse, kas ei tuleks

Iduainete kaupluste aroamme

il kutsutakse sama küsimuse

lkku ehituskomisjon, kus

Kaldatud mõtted läbi aruta-

5.
^ paksu kriipsu tfcfotftbe lahku

mine sots--dem. Al. Jansonil
?a koha unistuse peale kuAZ

Id kumb-kumba tnm mörva.
-dcmokvcvadid, isesoPd, wõi

nÄitab nlles tulewik. On
neid isesotse praeguse Im

amast weel järele on; ehk

^csu<?ht kommunistiks üle l«ipraegused kommunistide lii^a Hansen i?e ka? isesotsidenai

wlifoffu walitud, kuid nimd
pa>awstsiku.mad.

lawolikoguS on neli rühma,
juurcst ffi\e wõimatu ütetel*

b>rda: maj acmnanikkude, vah-

jtfifu vahwaevakonna ja kaup
led ülesloetud rühmad estcv
wolikogus wc-lwtistel, iga-

nmeN^aga. Nimelt lootwat

aoO.

Ma » a «aa-

Mispärast

Oktoobrikuul 4OS kuritegewuse juhtumist registreeritud.
Nurttegewuse awalikuks tegemise protsent <i9> Kodanik-

7. nowemdril on Na:'was ehittifel olero»
A'eksandli rtrtfu koguduse maia ofa seina
maha warisenud, miile läbi tooli■ eö ild*
dols Mänd. peter Wassi.jrw ja 3iak S?'r?a
wtgastuft said, nendest njunane elukaröe.a-

mil Bjmebam aa#inwg kuS tiib 187, tmmiÄajakno iik kuulatud IS3S isi^õad ja psewÄ» lühikesed, on märgata kut remg kohtu ning teiste asutuste poolt daga-

Ellest kurrtegamch Suft». Ka on wiLm.^ste oWawaid isikuid tabatud 67. On olnud ka
wune rmr jooksut toabaU k&tuö 820 tähtss- muid taba-misi» «Me arw mRme sqxa peabe
mat ja fuuvemat Ütrjategi^at, keK kcmemat <a> tck^eõ.

ya wcmgimajaA Mum»d,
Lohw
% w _nmg
—seltt>e
Mkge
rohkem

kurktegewust on olnud T.

x * . , «nom«o on, ei msmb oma ZZmrajaos, millede arw 105 peale tõuseb, 8.

f, **naxtra^ ei oke ja endiselt linnajaos ofi 59 juhtumist, 1. linnajaos 41,

Mlgoolekule hadaohsikM on L. linnajaos 37, raudteel 88. DeisteK Ilmuv-

SKÄnr°'
^ jagudes oii juhwmisbe arw waiksem.
M on oVooHvkkm» jooksul olnud Krrlkege^ Awalikurs on tehtud poaasjalikM suuvv»

walt. on.

kallimad kui teised

t

Mttrdwnr^us

lise küsimus.
Jiri toimetusele).

uni silmas pidanud ja tuntamud riigi-, omawalitsuse- ja
lijaid selles mõttes, et neille,
sguse elam-.se mmimumile ko
oma köögist odawamalt kui
^igapäew lõunat wõimaldada.
inna majanduskomisjon põhi-

üanud köögi ruume kellegi
vä^ja üürida sellepärast, elZ
läinud aastal \2 tuhat marka
lis keskmiselt z tuhat marka
^s. — Lt aga see asutus siissaadik senini ! 88 tuhat
ss?mi'slt üle 3 whande marga
on teinud, mida aga nähta'onli5>joni biikmed cn silmait?'.ud, siis ei tohiks köögi lik-

simus tõesti nii kähku otsus,
majanduskomisjonil üksputltu jada teenijat, kes praegu
inat fö<>wad, eraettewõtjale,

ja riiete hoidmise eest ka

[00 protsendi wörra lõuna eest

löai likwideerimise küsimus
mijatele arujaadaValt jnure*

50.000 marua Väärtuses ära axu .sratuö.

lvaraad on n?aleu?jtrne abil aua paazenuv.

W^rttste tabamine.

Ävnn? lün^ rii suri marust rnhiig''. !<1 itut. Nülid

on kvldo lõlnud >e!g«lS teha, et ri-rsuj^d 'e<gi
wargust 1, vaudteewaryiqt 3, liht- ja wsku- kukS tcha.
ffliarttu
N. ja S^olbviiwrr T.
dawad
seda
kui
tuld
ja
nimetawad
seda
prv^^^kst^800, toäffi*temm L, txriÄÖet© haawa- Wäljama» kriminaalpolitseide a-walikuK-

«ns: 1, dokmnentid- wÄtsanist, Petmise ja wõõ- tegemise protsenti meie kriminaalpolitseiga wõr- testiks.
11. sepdembrU R. HviÄl m<?«
Peale sarnase Notaarmse õnniStuise antakse jn suurest E. Takack län. nr. 28 kr,^nnfid mrk.
ta wcrva omandamist 47, ametnikkude kuribeae- tflbes, on meil protsent ülihea. Saksamaal,
toufi 4, muid kuritegewust 114 <— koQkt "400 kuS kriminaalpolitseid kõigiti eeskujulikult ja asi kohtuniku katte, mõistetakse mulle muidugi wüärmsvS. Darg^je on toime pannud fvitji Johan
jtchtmmst.
uuemaaja nõuetele sisseseatud on awalikuW- wälja maksta (wõi kes selle «juures emiegi ne» E.
51. o^oobrll meelitanud anmliTu b ii' :^!rmhwad
Nondest «? vlMlMutG iehiub L81 tegemise prots. 60—-60. Soomes on weel wä- kahtles!) ja pristaw asuv ühel heal päewal

mkst. ja kodankkkude
-«..v. .warandust
v..a p55§jehA httn, — 40—45. Meil on olnud aga juhw- mapp kaenlas., suitS suus, minu korteri, koi10.898.S7S marga wWrtuseS. WvalikuK trge- misi, kuS see protsent 7õ-m on tõusnud. Sar- dest risti ja põiki läbi puuritud ^punase.st"
r ata jäi 12S juhtumist
... nast1.611.427
bagajärge pole seni weel mitte üheski rii* puust lauda, nagisewat sohnwlixju ja kärbes,
tväärwseS. Seega on awaÄkuK tehtud kurirv- glS saawutatud, MoskwaS oli rahuajal awa- test ohtralt üle tehtud hiigla rattaga wesiweski
yu!std >S9 prots. Peale selle on krmrwiacch?oliltsek ikukStegemise protsent alla 60, ja km juba pilti üles kirjutama, muidugi ainud ju^umilt täidetud 807 üleSvnnet, miS teiste asi»' 60-m tõusis., siis awaldati ametnikkudele awa- sel, kui ma neid astzu juba aegsasti oma na^e
poolt
nime peale Ümber kirjmanud polekS...
pooÄ saadud. Läbiotsimisi on todneda- kikult tänu ja kiitust.

fe»d, sits «tefs tingimata koowtta»», et e$U
Aga kui sarnaseid snsk! peakö leiduda, siis
arve ja hoolekande komisjonid majandus- ainult nendele 'jah olgu Oletuseks, mis on ja
komisjonile likwideertmise KSjus tõkkeid kuidas sünnib ilma — wcksel.
Kui ma näiteks kas wõi rahaministrilt feqa
teeks ja kui leitakse, et praegune hind lõuna
eest odaw on, siis seda weidi wast körgenda- teistelt ka wist loo11 polegi) 500 marka lae
da, kuid siiski kööki mitte koguni eraett«oö-tja nuks tahaks, tema aga ütleb —■ ega ajalehe-

Pristaw waatab ringi, köhatab ja palub
wabandust. Teha pvle midagi!

Weksel — nööpnõelaga täitmise lehe külge
kinnitatud (nägin teda esimest korda peale allakirjutuse) randab aeglasel, kuid kindlal sammul
ministrihärrad mingisuguste trükitud ja kirjutatud märk^lst^ga tagasi.

Weksel oli jälle oma kohust täitnud, nmimehi uskuda pole, sõöwad sa salc^wad, wana dugi ainult tema ilma sünnitaja wastu.
M, tooge must walge peal. Siis ei kõlba
Kõik on jälle paremas ko^raS. Katki pole
miÄ liht paberilipakas ministrihärrale esitada,
„Gstoonw" teater.
Sftna, Pühapaewal, M K« P- t .Tvawtata"; ja ma ostan ühe niisuguse nägusa, millel kolm
bhtul bell M* fL tt. SogoN tomHMa ^öoibenf. lõwi (kuigi kõrgest kogust weel tunnustamata)
S«ma»püewall, «fawftom» HVrdadeff» #9l«b«im otsa Peal ja löbn fdMe teksti Veale, et nii sa
nii palju ja siis ja siis ikka maksan jne. (muidugi ainult lubamine!) ja panen paberile oma Enesetapmine joomise taga^
Draamateater»
järjel.
enese käega nime alla.

kätt» minna lasta. RLigUeanija.

midagi. M. Ktzn.

Helene Karu ja Minna MrSendorl ?ot>'in'n ^'le i-an»
der N. Weevennt tün. oksas asuwale hcm^nu?ale, kuS
Vkm«vselt kvezt Ndmmond Dilxrr jv OHler A jope ja
xrch<«aS?u vcchsga ära Msunud. Nüüd on torda !Ämid Mki fö&a-tüfi dabada jo waHivlla wimek«idl?.

1S. ovdoobrtt nxrvcrStati Batvt xaan^
teel MKvalt rongUt S öhup^d-urt kummist woolikut
TöOO mtt wäärrufei. Nüüd on forda lÄniid ilgeks
teha, et mcrcpik on toime pannud ?eegi Heinrich S.
ja Ono M., kellele fäest wooltkud kn katte faaM.
6. oktoobril petcci KitfaroopaWe peajmimas va»
matukapt müüjannalt Johanna Tmsill wõllfttud allVirgaga «XX) mil wälja. Pettuse on toime pannud
ja Otto M., kellede käest nwolllud?a sätte s«adi.
Odl waStu 24. sepdembobt murti Herju mcalonnaS,
Kehliw NxMvZ Johan KonlaweSk elmn^j'^».' j<r wup-

lvseOe siSfe ja wÄdi ära mitmesugust ?vupa Jt.MS
marga wÄärtÄseS. Marguse on ttrnn* pannud teegi
Karl B. ja FohcmneS K.
(5. oktoobckl waraMaA Hcnlu mav?onn<7s> Laitse

vallaS elmsewalt IlchomreS HorinM forfawcwlit tdti
siFa, kelledest NS kohapeal ära ott tapemd. kdogu
vahju SL.lXX) marka. Nüüd on selginud, et warguse
on toime pannud teegi GuSlav L., kellelt Ü.S sis»a
Mõni aeg bagasi leiti Läänemaal., MvSfu wallai
T&m, pVhaptewal «stmch Cnta
Mind
muidugi
ei
wnta.
Sellep
kraamin
toipetult kätte saadi.
j.PvnamütfiV^'.
oma tutwnseringkrmnas m«õne mvjukama m^be Jüvi JMarddcrlu atdv pööningult PoatsaZu waLa kod.
Reedesed warqnsed.
Toomingas pood-wtt ja läbilõigatud Kriga.
taluH. f>. JRHtM wi|V".
silmapiirile fa see. kressi5 knkalt w's kr»^.. Anton
WaraMeti
Katu
sepa vi tän. nr. 33 mai<wö811. «ahwakoutsert ^(WoobUI4'
kuid paneb wiimakV ikkagi oma nime wekskk Esialgu <mv«rbii, et siin mvrtM?tböga tegemist, Ärid ninguAt MzD^e K^rsestvkul pesu 10.000 margv»
?on Pü^apicrml, f. a. kell K8 Sheut. SeSkÄMa» teiiele kültjele. Oleks se^aa nagu isameheks nüüd ott selgunud, et sim tegemist «r^ercqnnilega. wa3rtussS ja Koidu tan. Theodop Kla^senil
Toominga» oli eelmisel päaval HacrpsÄust kodupoole

RiH Wagneri awamäng „Pvwntc^^ Swend- koSja minewale arale kosilasele.
sSitmid noore hobustega, teepeal WSkll enese *>W3 joo kuur-Zst walewõtme abil toiduaineid 10.00Ü
seni sümf. poeem ^Zorahoyda", Ko«kow«Sr
Ja kui nüüd afl nii kaugele edenenud, et nud jfQ hobuse &m wotamid. Enne ene?ot«Pmist nähtt
wSävwseS.
-süntf. jamoafia „©&*>*, Ballett muuM feeftnane „weksel" ministrihärra kaes ja mul teda wrimatt lähedases talus hobust otsima». AnvaÄkiline snrm.
500 marka taAiuS, siiS on asi korras.

donnad' acPerist jwm.

tMvo.M möfuS hobuse kaotamine wttnattamtd pea*
Beedel päewal sur-i S. Pärnu n^pnk^cf 59«
See oleks aga ainuk medaali üks külg^
ajule nii, et ta enesal kõri läbi l&rfoS ja fiiS toed üleS QaStane Ja?oü Z>Mer kontenis ak^rfk Arwik'»
aariaga DonizeSi oop, ^FawovÄa".
Ja kui kõik nii siledalt läheks — üks mõ- poo*. Ruga leiti aida lähedalt pöllM, k»na tupp takse, et surm südamerabandusest.
Lontsertbüroa
taks ja teine annaks ja tagasimaksmist poleK, «tapetu lvSkuZ oli.
Wargnse pealt tabatud.
siiS kujuneks seisukord ideaalseks. SiiS poleks
Kadunud hobune MM järgmisel Püewal MoMt
Reedel
wbati
Telliskiwi tän. maj^lanik.
k» we^leid tarwis.
lähedalt. ^ W».
kiide
poolt
kindla
elukolzata
^rl Purk. kes Snel
Kui ma aga rccha laenud wõtan. tuleb
kuuri siSse murda vüudi? ning ukse luku pm
Tulikahju
Tartumaal.
WSlatäht.
sagedasti ette, et ma ei saa õigel ajal, eh?
Gõsel wasA 6. nowembrit on Tarw- rukS murdis. Tabatu on juba enne wvjcguft
Waike weSte sellest, miS meil tmwilisemm» nagit wiimasel ajal moodi läinud, ei tahagi
maal
kuunja wallas, Rabwa mõisas riigis- pärast kcsristatud.
saanud, kui igapäaoane leib.
maksta, tahtsin enesele sellel teel lihtsalt raha
tatud
kolmekordne
puust suwemaja maha pöWaStutaw toimetaja T. Tomp.
Wkhe on wift lugejatepereS neid, keS kunagi teha, siis tuuakse weksel täies suuuuses silma
lenud.
Maja
oli
asunik
B. pärmi kasutada,
piirile.
Minu
mittemaksmist
jäädwustatakse
poleks kellegi le annud eb? jälle saanud üyt
Wäljaandja:
KirjaStuSÄhtsuS „2Sa&a Wlaa".
weel notaariuse juures. Soliid ärimehed kar- kuid wiimasel ajal selles keegi ei elanud.
pikergust paberÄ, mille nuni on — weksel.

SoliSdma esineb pr. L. HellattZemda

Pealinna pNdid.

>lch meie linna muidugi

laliste kSSgi sulgu.

rif.ontl aidast nütnicsu^ui rt ^afraartti

I

Wuse juhtmntsi: tapmifi 1, rööwimist S, murt> wad kuriteod, kuna wäiksemaid, näiteks taskuwa-rgust ühe» korterkwarmzstega 29, feo&iiffe- wavgusi, palju vaSkem ja Loerulisem on awali^

wSistluSpakkumisel wäljaandmine, mis pidi olema 15.
nowembril f. a. kell 10 saab ärapeemd 29. «owembrit
f. a. kell 10 hommikal Piiriwalwe walits,Ze kantseleis.
Toompea lossis. Esialgseks pakkumiste tagatiseks tuleb

kerimine aSja kovraldejate

maal ICotola waUas cluiffiuaJ ifuri L^.nd.

et neid walmistatakse kallist
kulge paremast matemaalist

Piiriw. wal. 16 kordoni chitufe IL K. Sanlna.

|n:htonib, Tirid mõlcrrale strk
si^>Tüf!itmfw osaks: 50—60
^vabwaZoosolek", soe ci ole
fui srltskonntt täieliku hutvi

<Z)ösel ii ibiu noa'cr,::iii - n lOõru*

Sellepärast

picmai on lsillmapiirile kerkiistel rahwuswabameelne

>cibcrmoLlne parbsi, kui ka vah
in-'a. trr>alifit

Õnnetus ehituse juures
Naewas.

Cn jalanõud kaitsemärgigi

kude lvarandust 10.893.K76 marga eest Päästetud.

Ii mõnigi, waene üürnik neile

!sc koosseisuga omawalitsust
| ürt küV suure küfimiSmärgi

Mil komdet tul^kahzu trffts, ei ole teaöa,
tuid tule algust on seestpoolt nähtud. nt

TaMvna linna pandimaja», Maneeshi tä«. m. 4 sisse makSta \0% pakatawast summast. Pakkttmis d

18. «ow««bril 1923 a. kell 10 ho« Müügile

tulewad sisse anda kinnipitseeritud ümbrikkudes märgu-

imtai
wlSÄt |i taMsI
Kõnelda 11 —7 öht. pühjp*

kl. 12—2, Narw* maantee
oilewad «Srtfi k»ul s. a. ja toorem panditud asjad, ,õna ,Ko .donid^ all.
nr. 9, k. 3, sisse kiik Jaama
«i lede pealt %H maksmata, uiisamo ka kvit «eed
Lähemaid teateid antakse Piiriwalwe walitsuse tänawalt
lühema tLhtajaNsed pandid, «ildde tühtpäew majanduse osakonnas, TallinuaS, Toompea lossis p
Möödunud. Witmaae vienduSaeg oa 14. uow. s. a. igas Piiriwalwe jaoskonnas: RarwaS, Mustwee alewis, RaamatSFldamise ]a
Peale selle wvetakse wa»t« kviksugu asja (ka pandi Wööbsu alewit, JrboSkaS, WalgaS, PärnuS ja Haapsalus.

ii ijca

ÜKHseHep-b,
onwTHwü npenoÄaaaTe^b
roTOBwn» sa aefe K^flCCbl

kõige ilusamad küberad

cpeAHeft tUKonw, B*b Peae/ib*

i S. Mi El 1 i

CKlfi TexHMftyM^ m noflroTOB^JieTb Ha saanie Mexahhkb Toprcaaro «j?/tcT3.

Wana PoSti tün. 2. k. 2. Sealsamas wöca';!e telli

misi wastu. Worinnaf-.se ja
puhastaks® wiit Küoaiaid.

Soo»itakse aita »äi??st

Kaks head
meakahti lüsssllsfi
müüa.

maja piletid) «kkmijeks kom«iZjoai ttngimiStel.
Pandimaja j»hat»<.

kSektrJi pamdasbs

dl v. Kui tähendat«d «ksjonil ei jõuta kõiki a»ja Ulbi
müüa, kestab ottzon järgmisel päewal samal ajal edasi.
Kw. war. wal. ebitase ja kvrteri osakond anygb

rendi ksbt oU«, nnS ednu Tsemendi uu!, nr. 10-6.
annab H. Margens
attt»kse.
Te»t?d» Tailinn, L?.
S. Pärnu mnt. nr. 16, krt *!
Areh^i tün. Kt, 1, l 6.
Kõnetr. 27-93.
Automaat

Välja wähempakkumisel järgmised

rsmonttöõd

tunde

mitte »äh?m fat 2 IHpu põ'lu"
nwab. Mitt« ffluftel Ta linnak

r-udtee Ugida!. M^nb ^

i

Õmblusmasinate

I pl^l^P

SO kilomeeteri Tallinnast suure maantee ääreS juhuSli-

I

kirjutan
sorteerijc:ga rr
selt müüa. Ligemaid teateid saad H. Winnal'i kontokoht^.
«M
Sii zfutU 'te»se
Masinat
wõib lõos nllha.
rist
Tatari
tän.
ur.
1,
Tallinnas.
l\ Miwi sadamas asuwa kolmekordse kiwi aida torpeesLkdL>tAse, «>vz»«ise,
:uUb k"iu }a wö^o t j
Järelpärimised:
Pil.k tSn,
rcs ?e> k f* tw it*
dode ruumi» sisseseadmise tööd.
nr. 53, kontoris.
naid
parane
'da
ja
vuy^sl-ida,
kri>
t«
tnla»
2*ttt
Eoom»Srongide
Rügement
müüb
2) Miiui sadamaS weewärgi sisseseade tööd.

3) End. Tapa möisaS elektri jaama nafta mootor

mAlfu, f$ärterilš4{i8»tt#ie,

ainult eSje^un.lik töö wa^. '

tu eqa. Ta.Uiun, Wars.sp'lr.Fte !?shetzi uul. nr. 5, k. 8,
tzUit «Ui.
,9ltt*si", dünamo masina remondi ja ülesseadmise tööd.
::
Nouandinine
maksuta.
::
Tööwvtjale maksetakse 50o/b awansiua ette.
26. nowembril s. a. kell 11 töõkomando hoowi pe '
W. Pssti tall 1, i!> Iv.
BB ssae
Pakkumised tulewad sisse anda osakonda, Tallinn, (end. Wene toitluSpun^t), WalgaS tünuisid, puukastisid,
Ü
B as
hcowimajas, kl. 9—2 ja
'fcl»SkÜuS täuaw nr. 10 kuui 20. nowembrini s. a. kel! 11.
plekkpurkisid ja Ühe warsa.

enampakkumisel

3—8'tii, pühapäiwit! fl. 9—1.

sealtsamast saab ka ligemaid teateid,iga äripäew. k. 10—14

IS-mal nowembril s.a. kell 12 saawad Piiriwalwe
Tallinna jaoSkounaS, $. Sadama t. nr. S, enampakku
misel ära müüdud:
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PKrsKd^fs, ja Sohavtfl-

Majanduse Ülem.

Soowitskse osta pruugitud
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jUHiftfi ülal, ig

suures wakikus elegentsev

37, lhoow! p. lõc-tcdtf

naisterahwa

willased kleidih 150 -mk. pealt,
fiidikleid-d 28 X) mk. peal?,
ptuused, kuued,
koetud willased
jakid,

jumperid, õhtu ja

V. Pärnu miv. 2'} $6.

n*%.?? v" wv'-

«"üila-

i -cv>! jcukad

- i :*~üa<x d - a id sorwiwav

abi.-ü. da, ka wa»

walmiS sa tel» Wuul lasgrite pcal, kerge tö'S jr nd-.:so:a härradega Ztvime»
Oksjonist osawvtjatel tuleb enne kindlustuseks raskusega 50—100 puudani. Teet. Talli»», Ahju tän ballitualettid,
timiste peale
J"*oti, rihtviote üv't« ' p;?C;n. \ t-t:> D-#ir?et Eakja?uaa wahe
3010 mrk. komtSjosi esimehele sisse makSta. Pakkuj Ui'v»:£'c b;5r.'ü
i'eiV.i( pant saag. kr^^saan.

miue alaab komiSjom poolt määratud hindadest.
Piiriwalwe Tallinna iaoSkond.

nr. 18, krt. 5.J. Tomss«.

J. Saar

Rarwa maantee 19.

Baltiski maantee 37, hoo. l 1 liitt nr. 13, 0totpi;tfie r:t. ist
fi. töötoas).
1 WaSluieks 25 taü.

MhapiikwtS, Tl. no»«k«M. ** W

»is i i t m « «•

5»

tiluilsf
PM tibu ur. 54/56, TalN

5» Kirsipuu eragümnaasiumi LaStewane

««te Komitee korraldab waeste öpilaSte toetamises
Jahimeeste Klubis, Pikk Utt.42. Pühspäewal 11 no».j. et.

Pidu-õhtu

il

«tunnid kella 10—12 ja

| II TählSs IcokswahaSaeteie 11

sega eeSkawaga.

tOl

ii

3

walmistatud kuulsates CHATELAlN'i laboratooriumides Pariisis, on
kõige kangem kusihappe sulataja ja selleparast tarwitatakse suure

pflhaptevftl, 11' now. a. a. Bjäliku s/r. Lai tnr. 5

1

«r.

ö«t} klasslä

ü
ö luuwalu ja kuseliiwa wastu*
K
retsep
Igas apteegis Eestis.
« HflfiiU arsti
tide järele

Juukselõikamise masinad.

WAi
Berliini saati,

Anton Hellmann n-s.

Ainuesitaja:

JUHATuS.

''H'-

keedunöu d
kohwika nnud
piimaka nnud
kruusid
pesuka usld
ämbrid
sülekausld

edugi jookswa, umbjooksja (podagra), tuiksoonte lubjanemise,

Ata* Ml • SdtM.

Tallinn, S. Karja t «.

Ed. Thomson & Ko.

lehe toimetaja
üksik wangi mõl

Tallinnas, Lai tän. 33. Kõnetraat 26-87,

•••••• HMM NIH«
Estsonli teater. | Bfirsesaalis
l ZWWIMIZWSUIZWKKDSWisWSZIEWMNNSiM
Pühapäewal, 11. «owembril

: naitus :

tall V-Z *1

..Trawiata"
G. Werdi »»p« 4 waatuseS.

FISE1SI!

IFga ■:

«:

Uokkuwõ

Igaüks pesb
teadma!
Kui mitte praegu, siis pärast, et

Erle oli Tallnma-Haapst
Hendcmud tertve koosoleku .

^utaw»te toimetajate H. Rel

KVN ~*hi fft.

:• Awatud
* Igapäev kella _

„Rswidenf

ga süMÄusaSjcäiele. Ii

meÄri, Atiigikogu esimche

9t W. Sogstt kvmSVVi» S w. S 10 h. kuni kell 10 õht. 2
SsM«»»pä«wal, 12. nsweachril

IcH Va8 »tztul

11

"«ea Fa» 3 ».
KUMU HW»«d<O«
Tetfipäewa^ 13. nowembrS

5

PtSsetAhed t 100 mk. *

Harja tän. 24 on saadawal suures walikus naiste-

TShelpanul .
Tfina, J
ptthapaawal 9

ja meesterahwa üleriideid. Ka mõõdu järele wõetskso

„M StBUtiOf
E. Wildrae^ kvmöVdta S w.
Esietenduste abonementkaardid makSwaN.

DrHiBBteatn.
Pühapäewal, 11. nowembril

MMsfeMi
Esimest korda

S. A. Görneri järele
A. Simm.

A. Smn» juhatusel.

Bttgus lal 3p»ewal. —

«Ufoa keN Va 8 iltttt

ettttMlttiititftl:

.MM 6tnatt

IM

RaSsaS müügil abonementkaardid täiSkaSwanute ja
laste esietendustele.

kMisMiZl

kirjanikkude amutt kaK-Lol

seletusi: G

Eesti Ms: !
lltltusel annawad se- J

letusl rohelise mSrgl- G
ga korrapidajad arstid, O
kelle poole igasuguste 9
teadete saamiseks tu- §

Põdrasarwe
Jga töki otsas on plomb wõl tempel.
NdudKo Igast rlkleärist

si«fs»»ia orkestri

IL nüMfttt.

Pühapäewal N. nowembril

.JA »nU Siintt

imdlMÄ'

Lks sissekukkumine 1 waat.

MSjuwa tõsidusega lawaStanud ja peaosas

Paul Pinna.

»i«k»h«sed pS«wa?«Z»d.
III.

.Vabariigi head
walmnd"
Poliitiline rewaü 1 waat.

Tants.
«gu» koli 8 »ht.
KaSsa awatud kella 6-est p. l.

Eeltead»:
Meljapäewal, 15. nowembril

EfiOtsudufett

härrad
pojad'
Lawastaja ja peaosas

matzxjaal AfutvwaSs<

T BS

Wbtwaatannsekt eriline fantil

heeringaid.
Maakaupmeeetele Ja ühisustele hea sisseostu vöi*

olid ainult sots.-dem. ja

RelsrldissB & K&. NIGGOL

M kuulujuttudel pinda ava

Need, LeS s«Äe komisjoni k<
et küsimust täieS ul-at-useS sel

maius. Põllumajandus!ine kauplus ja ladu

»He Balerh» (es

Suure Tartu maani nr. 32.

(FrederikuS Rex — Mld auS

©€)«©©« •••••• UOOUO©# •••••• ••••»• C® O

seinem Leben).

Automobiilid Bramalwr laGrafie

Uku"

L. Stein^i ja N. Pre<ber'i

jalgrattad Brstmalrar

komöödia 4 waatufes.

Pühapäewal, 18. nowembril

P»o»««O lust»- 11

kauplus Pikk tän. nr. 12.

ateudus

Jtr neist Sort"

Suur wäljawalik naiste- ja meesterahwa val

mis mantlitest ja kasukatest kui ka telli

Elu tseeni lastele 3 aktis

miste peale, nagu palantiinid, boad (Gorgetid), rriuhwid j. n. e. j. n. e.

tuntud samanimelise romaani

järele Ä. Burnetfi.

«K»S feK 3 PSewal.

Miss Ml Ui 111. fniitt
Eilksip karvauaMd.

Piletite hinnad 150—Zv mrk.

Ve»s teater.
Direktor A. W. P»onik««.
Eeks» testri ruumides.

«. 9. Gchi-^rewa

Riwoir^i komöödia 3 w.
23. nowembril s. a.

V. J. bihatshew'1

tulsõhta, <

MM
Dr. R. Genss

Mustlaste koor.
ii.

Blwertfsssmeat.
Llgus UU 7 ii Ö õhtul.

Zoh.
Kuusk
Narwas, Suur t. 13.
Kõnet, igal äripäewal kella 8 — 10 ja 3 — 5.

I. üiitan

..irasse

SIso- ja lMt8h«ls»s«d
Kõnetunnid 4—6 p. 1.

Anna Jõgi

Paul Pinna. Metallpubastase Bifire Baltiski mnt 31, krt. 1

1

!rs']Is3W.nahkade
kauplus
Ta?lu nisinl nr i

pakub suurel ja wäiksel arwul enneolemata oda
vate hindadega

1

\

Igasugused waimis nahkkraed 500 mk. afa-

4

gorshetid, muhwid, 20CK) m. a'ates ja teised nahk-

l

Soomusrongide brigaad oStad

il. Ml A

Wlru Iftnaw 13, Scrt* 5
ja 4—7. Kõnetr. 25-17.

«SSUU»U«»U0»OU»UO«»UU»U«GGSUU»OG»OUVU

asjad suures watikus. Wõetakse wastu kõiksugu
nahatöid ja nahkade wärwlmlst.

Tegewad: N. Wolkonskaja,
A. Mahotina. K. Brjansiy.
I. Konschin, W. Wladimiroff, C. Kusnetsoff, P. Paw.
loff, F. Filippoff, ja teised

eukaardid makswuseta.

Tallinnas, Wene tän. 11-a. Tel. 15-02. •

tes, karakuimii sid 2000 mk., palantiinid, boad,

1.

P»h«PS«t»itt ulgu»
keu 5 pSewal.

TüieMKo. j

skunki «virgimata, ah! aSalas 2800 nirk.

kats wii«»ft pS«wa

Kes Smbzr kallafid
Kumduu rst Suur
Kloostri tän. nr. 14
Wastuwõtmine kella 10—2

•
u
0

luterit, igat sorti „ . 150 m
opossumit m m 600 „
muti nähku . , 85 m
biberetti 9 m 400 »
karakui „ „ 1500 „

jüsb sur

wõtab wastu kella 8—11 ja Pileti hinnad 35—150 mrk.
3-V26 p. L
Märkus: Pühapäewiti

Harju täu* ur. 45, ?rt. 7.

«

kotiknahku alates a 150 mrk.

Teater

osavõttel
Sittwa mvt. 13.
Tel. 19.S7.
..BT8P39 HOIOABCTb"
P. Neweschin^i draama 4 w. Pühapäev al. II. nowembril

«lzuS kell 8 õhtul.

poolsete rühmade esitajad^

f*
Lapsevankrid BraatilMr
•
õmblusmasinad
Baii
&
Bn
Svkisviw<s»&3««PIBCWW
- «— e«
soowitawad oma ladust •

MM AökVõM'

Zuht Paul Piuna.

paols^ck fuureL» trumbiks,

Battiss

Zuhaiab 9t Kull.
18. nowembril s. a. „VseS mWzse
Solist pr. L. Hellat-Le«ba Reedel,
W. S. LthatscheU^z
(mezzo-jopran).
rsmW Bfiittr
olawSttel
Algus tatt V,8 btztul.
N. G. Sew«rsky operett
PLasetähe) 109 — 50 mrk
2 waatuseS.

Rahwaaed.

vpuwst toetada. ^Sdevalise" 1

IBaifaB

on kõige parem.

ReyapSewal, 15, nowembril

Kõigil on toed meckS
nndo juba 1S1.S. aaStal
vatise" aSjuS meie wälissaal
sete tegelaste waStu. SüüdiZ
Mi seS, fillitati tuld ja törwa
peale, fcÄ ci tahtnudl

Odawate hindadega müüakse naela Ja vaadi,
viisi, kuni tagavarast jätkub, paremaid
FdDs

PBI. PÜÜ- U. M

Saksa teater.

Duulajai.

Mtage jshast!

% TS

:: leb pöörata. :: •

Pühapäewal, 11. nowembriz TeisipSewal, 13. nowembri^

„Es<Ko«ia"

la jäte hulk et waSta protfeKsi>

pepuifiär-teadusllsl •

Pääsetähtede eelmüA iga- Järgmine etendus esmaS'
väe» kella 11—1 e. l ja päewal, 1Ä. nowembril.
5—8 Sht. teatrikassas ja
Reisibüroos kella 10—4. pl.

aruti?sele wälispoliitilised
saatkonna majaostmine ja
omal ajal niipalju lärmi lööi

gggSgg|gBagi|g^55B^SBBitisagail3

annab juhatavaid #

Alg«S?»ll 8 õhtul.
Kalmapäewal, 14. nowembril
Piletite hinnad 350 —50 mrkLope de Vega

..Maiste
miss"
(Fuente Ovejuna)

i^ade ftftt on ka tõeöti
ite: tulid esimest korda

Harju tän. 24, Lao Schwarz.
IISSB

»lalja«S«s — AudiS

HRuinaSjutt lastele 4 pildi».

ees^^K, näitas, et tegemist

tellimisi wastu, Palutakse ^dress tähele panna!

kull 12 •

Br. wss. Uh, z

Esietendu»

U.

nr.

iNCuilutfef;

kaupasid:

MguS kell 7 õhtul — lõpp kell 2 öösel.

Eestimaa Aerutajate Klubi korraldab

bisMiSiisiop

müüakse uus saadetus odawaid

ü
1

Lõpuks tants.

»etaja telefon
te osakond
üldine

46S0 puuda katlaraudz, p!atede suurus 18 m/N.
va?suS 1350—20^0 m m. lai ja 6000 m/m. pikkus.
Tugewus 41 —44 klgr. ruut m m. pealt.
Palkumise kohta saab teateid Soomusrongide
Brigaadi in.eneerilt, Walqas.
Kirjalikud pakkumised, waruStud 20-m. tmptU
margiga, tuleauh sisse anda Soomusrongide Brigaadi
ülema uimele Walka kuuni 1. det'e?ubnni kell U.
Pakkumise tagatiseks tuleb lo°/o patkumise sum> ttjt EeZti Panga Taüinna Õsakonda SoomuSrougide
brigaadi jookStvale arwele nr. 818 ehk EeSti panga
Äalga Osakonda joolssale arwele nr. 118 sisse maksta
Ia kwiitung pakkumiste! ette näidata.

S-w. Ametnik S. N. Brigaadi Majanduse

kandjad nii suure suuga kuri!
da teadsid, niikaua Änunnatc

jon hingusele LW. Berliii
ostmise Ae oli ikogi. arupäriv
miUt rseseiSwad fo4Jfwli$tib

iasih, kuid kuS ühel meelel „
tatud süüdistused tagasi tõrji
heaks kiideti.

Eilsed protsessid .^Pwl."
naSte Puchkide Algatatud,

majaostmine M mõlemi kok

sam. Siin ei ^lrrud

foluut midagi <Äe tuua ja

nult laimu tundtemärke nõn!.
käcSoletva aKja kohta ei fail

teisel (rttoatrafeL. J

Keerulisem c& joba „RevI
Mfinud kõõkfug/u majade põl^
mnitmnise, tutmnak^l mitter
drstused. Kuid ka ftiu selgus
et ühtki süiidiStust ei „Äevali!

waStu „Pwl." esitaja.töenixu

terwelt kaks acMcA. sõjakäiku!

- „. . . H

'ühest wSrdlusest. Kui äaedaSt

„Pwl." hukka, km donmren
pShjal „Aseri" ?a .Mlanta"
takse. Aga ife pidas ta kaks
Vaiku ilma uriugrfu^uste o
tema selleavzfeid artÄlid, mis
kus suuve fuuga rääoiidakse s
kõrgÄest AeSa-nnÄest wMrna
ses ja waadaiKe, uriS ta nüüd

ttckse kätt pivda; tema sü^
meeMe vigle.
•

Berlliui saatkonna maj«
HsmaSY^ewal algas
Wahtramäe eesr^tmnifel pro^
Icnatkounak! mcha ostmise

W. Puchk ^Pa^valehe" sk

H. Kebop leheS awaldatud
pealkirja all „R>evalis 2./
Puchk, seistes riisitveniS
Berliinis maja ja feLe fiis

ülem C. Kuis.
S-w. A«etnik asjaajaja T. Leppik.

Rakk-e postijaam
on wälja anda

Kütil» Ins fDme .Maailmi

na", ,Mees ilma nimeta j
Karlo õnnakOtt" on nftii
ka aada wHmast

1. detse«brift 1923. aaSt. urwate».
Soowiawaldusi, mis 20-margalise tempelmargiga
waruStatud, wöib Järsa maaksnnawalitsusele Paide»
Suur Karja mil. 12, k. 5.
Zlcttoa mezutts 11, (.4 st»se anda tuui 15. noweAbrini 1923. a.
Wastuwöwnne kl. 10—12 ja
^elef. 143—21.
' 4-7.
Maakounawalitsuse esimees: J. Sõnajalg.

Dr. S. Kahu.

Sisehaigused.

Wastuwõtmine kella 12—2
ja 4—5.

Sk PK

SekretSär: «. «rabi.
Maa* mul ,

fJÄ

