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ihkade kauplus.
msant nr. 1.

iksel arwul enneolemata oda
vate hindadega

alates a 150 mrk.
I sorti . . 150 m

» m 600 m
. . 85 .

. . 400 .
. „ 1500 „

13 Sa, th! alatu 2000 mrk.
Iwairnis nahkkraed 503 mk. aia-
|d 2000 mk., palantiinid, boad,

2000 m. alates Ja teised! nahk-
cus. Wõatakse wastu kõiksugu
ja nahkade värvimist.-j
>ngide brigaad oStad
ztlaraudz, platede wuruS 1S «/«.
m m. lai ja 6000 m/m. pikkus,
jr. ruut m m. pealt,
ta saab teateid Soomusrongide

lValgaS.
[fumijcb, waruStud 20- m. tempel-
se anda Soomusrongide Brigaadi
künni 1, det'e«brini kell N.

lt.seks tuleb 10% pakkumise f*m«
W>linna Osakonda Soomusrongide
nxzit nr. 818 ehk Ee»ti panga
'sNale arwele nr. 118 sisse maksta
tel ette näidata.
S. N. Brigaadi Majanduse

, ülem E. KuR.
p. Awetnik asjaajaja T. Leppik.

Postijaam
älja anda

^rist 1923. aolt. ansatct.
mis 20-margalise tempelmargiga

lär^a maakonnawalitsusele Paide?
vowiAörini 1923. a.
sitjuse esimees: J. Svnajalg.

Sekretää»: W. Krati.

P«k tä*. n*• 54/58, ZaüUnukš
Kõnetunnid kella 10—12 Ja õ?->7
veatoimetaia telefon nr, 82
DLewauudiste osakond nr. 3-09
^oimetusel üldine m 23-75

Telefonid erakorterites:
wNNCRMOI m yy*tilftf ihtW flJHi 0 rjj

tetimifa hwd:
hm postiga 75 hl, postita S8^. . lZ, . ÄT-, , 225 „ „ 204.W

WSljamaale 300 mrk. kuus.
AadreSfi muutmine 20 mrk.

wStawad w»öt« Sesas
ik postkontorid ja lehetellimiste

wastuwõtjad.
Mk

»i. •* 41. Awavch kella 8-^ febfw 141
wWjCT ia. «wepidamine PM fta. a* M/M. td. M3

J Aryuhi kõnetunnid kella 10—tZ «. I
«Ätnrtfte ja lehtede {Nffftgiifeftfthis pvõraw — ttbfto XM1

Str. 2671 (140)

^laasis iiiiiiMt

Tarwitsmata JSännd kSfiÜrju ilma sellekohase soowtta alal ei hoita.
Aadress kirjadele ja rahasaadetastele: TaWnnas.

TeisipSewal, 13. novembril 1923. a.

Km»tMt««tO.HW»ad: kuulutuste külgedel 4 marka mm. ühel
»eer«l, lehe eesotsas 8 marka ja tekstis 10 marka. Kohaotstmif!»

kuulutused poole hinnaga.
Kuulutused Sra anda kella 4-m ilmumise eelpäewal.

WäUspoliitlka asjad kohtn ees.
e«cmnl saatkonna majaostmine. ..ReValise" asi. ..Päeiva-
^etormetaja Hans Rebane 2 kuuks ja G. Luiga 2 tuutS
Äfflf toongi mõistetud, rahatrahwi kokku 30.000 mk. mää-

ratud.

6. aastaiäit.

MokkuHvõte.
EKe oli Tallinna-Haapsalu vah-u?ogu ipü-

Henvcmud terwe koosoleku „Päewalche" was-
^tutawcrte toimewjate H. Rebase ja G. E. Lui-
ga süüdistusasjadele. Juba tumriKtajate nt-
irce-firi, Miigikogu esimehe hr. J. TSmssoniga

CvonVo. ruu-
i protsessi sisule: peale ajo
kakK-^Lolm kõrwatfft poalt-

ne: tulid fisimest korda erapooletu kohtu ees
>arutl?sele wäliKpoliitilised küsimused. Berliini
saatkonna majtwstmine ja „ReValise" asi. miS
omal tnal niipalju lärmi löönud. AinM kuu»
lajate hulk et wcMa
kirjanikkude ainult
Dimlajai.

KõigÄ on Äsol mseleS pikaibcme sõjakäik,
nndo juba 1919. aaStal „Pwl." alustas „Re-
vaRse" aKjuS meie walissaatkona pcchemyoal»
iseöe tegelaste waöw. BuüdiAati neid äritege-
mises, sulitati tuld ja tõrwa „Waba Maa?" ja
„C--otA." peale, keK ei tahtnud seda kahtlustuste
uputust toetada. „ ReValise" WsimuS oli pavem-
poolfttck suurÄS trumbiks. Kui aga uurimise
matzxjaal WutawaSse Kogusse esiwti ja> sÄle
WbWaatamiseki erlll«ö kmniKjon tvvlm, siis
dtfd ainult fotf.-dem. ja tööemvonna Aitajad
need, keS Me komis-foni koosolekule ilmusid,
et küsimust taieS ulatiuseS selgitada ja igafuguK.
Vel kuulujubwdek pind» ava wõtta, kuna pcmem-
poolsete rühi-made esitajad, kelle hääls-
Nandjad nii suure suuga kuritarwitustest rää-ki-
da tmdsid, niikaua Ämumata jäib, kuni komiS-
jon hingusele läkÄ. Berliini savWamm maja-
ostmise Ae oli issgi. arupärimme Riigikogus,
mille iseseiSwcrd foMaliSM» „Pwl." toewsel esi-
tasid, kuid kus ühel meelel poolt alga-
talud süüdMu^ed tagasi tõrjuti j>a maÄuLtmine
heaks kiideti.

Eilsed protsessid „Pwl." waSw olid Wew-
naSte Puchkide ^lgatatz^>. Berliini saatkonna
majaostmine ol, mõlemi kohtuasja seast liht-
sam. Siin ei olnuid „Pwl." oma kaitseks ab-
foluut midagi <Ae tmm ja kaitsja püüdis ai-
nult laimu tunttemärLe nõnda selgitada, et nad
käesolewa aSja kohta ei kai. Kohus oli a-ga
teisel artvamisel..

KoerMsem M jscka „Revalise" asi, millele
Wsinud kõijkstdgv majvide põletamise, laewade

gi walitsusele saatkonna mawks edasi müünud.
W- Puchk leiab kirjutustes laimu.

Tunnistajatena ja pealtkuulajatena kohtus
Riigikogu esimees J. Tõnisson, kirjanik Ed.
Wilde, siseminister K. Einbund, Eesti saadik
Ameerikas prof. A. Piip, rii^ikontrolöör A.
Omas ja hulk kõrgemaid riigmmetni-kka. Kae-
bealust kaitseb adw. Beek, süiwistawad adw. A.
Rei ja Maurer.

Kuulati üle rida tunnistajaid: J. J n der-
tv a l d, J. K i r e p j>a. Ed. W i l d e tõendasid,
et Eesti saatkonnale Berliinis ta-rwis ma^a
osta oli, et ostetud maja t»äh. otstarbeks koi-
gi>ti sünnis. Nende arwates olba maja. kasu-
likkudel tingimustel ostetud.

J. Tõnisson seletab, kui raske oli meie
sviatkonna^le 1919. a. lõpul ja ISA). <a. algul
Berliinis korterit saada. Walitsusel olid and-
med, et osta olew maja ja selle ostutingimused
sündsad ja soe omandati; seda enam, et maja
«asus diplomaatilises linnaosas, kus teiste rrr-
kide saatkondade majad läheduses ja nendega
läbikäimine hõlpsam. Eesti riik ei olnud siis
weel juriidiliselt tunnustatud, seepärast ei saa-
nud ka, Mt. Londoni, saatkonnale maja osta
otse riigile, wa-iid eraisiku nime peale.

tziarju panga direktor M. J a a k ^ o n tõen-
dab, et maja on'ostetud headel tmgimustel
ja oVa täiesti kohane maja, poabegi käidawaS

i füüdiS
wastu „Pwil." esit aja, tõendada ei saa ja et
terwelt kaks aastöit sõjakäiku on peetud Ama
tõsisemate materxaallideta, ainult meeleolu tege-
mi seks j» oma luaejabe arwu tõstmise ks.

"Mi ajal ei saanud kahki aga

põhjal „Asevi" ja Mlanta" asju walguÄa-
takse. Ag>a pidaA ta kaiks aastat kestnud sõja-
Miku ilma minMu^uMe amdmet-eta. Kuulake
tema fellesegM> -avtMd, mis kohtus ette kanti,
7us suuve suuya rääoiitakse siis ajakirjanduse
kõrgetest üleSanneteft wWrnähtuste paljastami-
^es ja waadlÄke, mis ta nüüd kirjutab, kui jule-
taFse kätt ptvt^ tema südamale tttt kalliste äri
meese kügle.

Berllint 'saatkonna majaostmise ÜM.
ESnmÄP^ewal algas rahukogu esimehe hr.

MchtramSe eesistumisel protsess — Berliini
r konnake mcchr osttmise asjus. SüüdistasPuchk ^PäÄvalehe" selleaegset wast. toim.

tkonnake mcchr ostmise
Puchk..

H. Rebast lehes awaldatud kirjutuste pärast
.pealkirja aÄ ,Mvalis 2.," nagu oleks W.
Puchk, seistes riigiteenistuses, ostnud enesele
MerkiiniS mwxa ja selle siis kallimalt wabarii-

„Päewaleht" ligi 26 numbris Wsn. Puchkide
wastu sõjakäiku pidanud.

R. Bauer tunnistab umbeS sama, mT
eelkiõneleia j«a rõhutab jällegi, et hoone kõige
paremas linnaosas asub.

Süiüdiswja wolinik, wann. adw. Maurer
«annab kohtule rea materiaiale üle asjaliseks
tõenduseks. Teine süüdistaja annab kohtule
üle Rootlsi panga tõenduse, mis selgitab, et
Puchkil 161i8. a. suurem summa raha olnud.

Kell 12 annab kohuS sõna pooltele ja esi-
mesena esineb sÄudistuskõnega mann. adw.
Maurer.

Toonitab muuseas, et hr. W. Puchk 'täiesti
oma riisikol maja ostnud ja peale selle sõitnud
DaMnna läbi rääkima maja tarwitamise ül-e
riigi pookt. Hr. W. Puchk nõudnud tol aj>al
maja tarwitamise eest 10.000 Saksa marka
kuus-

Wälisministeerium leidis aga, et maja mx
kasulikum ära oSta, mis ka mõne aja pärast
peale läbirääkimisi sundis.

Et maja Muga iMsugused kmcku- ja lai-
mujutud pvab eemaldatama, siis on selle
põhjuseks ka asjaolu, et riigikontvolöör hr, A.
Oinas seda maja on isiklikult waatamos käi-
nud ja ei mingisugust protesti ostu-müügile-
pingu kohta pole awaldanud.

Teine süüdistaja wolinik hr. A. Rei näitab
dokumentide põhjal ära, et hr. W. Puchk oma
isiklikku raha isegi saatkonna ülalpidamiseks
on andnud põhjusel, et riigil wõimailust polnud
raha saata. Toetab süüdistust.

KohuS weerand wndi nõu pidades, kuulu-
tas wälja otsuse, mille järele „Päewalehe"
wastutaw tormetaja hr. Rebane § 53 B pNhjal
süüdlaseks tunnistati ja temale 2 kuud üksikut
wangistust määrati. ejPale selle weel 10.000
mrk. rahatrahwi ehk maksujõuetusel 1 Luu
Wcmgistust.

„Revalis".

hus kõiki asju liita ja neid ühiselt arutada.
Kogu protsessis on lõõknumbriks „Revali-

se" asi, mille selgitamist just wenn. Puchkid
nõuab, et 1919 a. kestnud laimule lõppu
teha.

Peale selle on wenn. Puchkid „Pwl." tem-
beldatud majapõletajateks, millest nemad
siis äriajamiseks raha saanud jne.

Süüdistuses tähendatud „Pwl." artiklite
ettelugemine kestab üle tunni aja, mille järele,
tunnistajad kohtusaali kutsutase, keda arwu
poolest 11, nende hulgaS prof. A. Piip, sisem.
Embund, riigikontroloör A. Oinas, Cd. Laa-
mcmn, sõjawaekontr. Kelder, kol.-l. WiarÄ
jne. Tunnistajad wannutatakse ja algab nen-
de ülekuulamine.

Tunnistaja hr. Einbund seletab, ^ et tema
„Revalise" asutamise ajal olnud riigikontv»
lLör. Tema nõudnud omale walib-
suse ja „Adevalise" wahsl tehtud lepingu
ärcckirja. Lepingu sisu mõne punktiga pole te-
nia mitte rahul olnud, mille wastu proteAti
awaldanud. Edasi jutustab hr. Einbund üksik-
asjaliselt „R«valisest" ja seletab, et selles as
jas rewideerimine ette wõetud, mis aga Pa-
raft tema lahkumist ühele Asutawa Kogu ko-
misjonile edasi antud.^.ReValise" asi olla tema
teada weol seni lõpetamata.

Riigikontr. hr. A. Oinas seletab, et „Reva-
lise asi olla weel lõpetamata. AmetniLud, kes
koha peal asja uurinud, leidnud eest puuduliku
materjaali.

„Revalise" o.-ü. olla asutatud kolme isiku
poolt: — Rabinosf, Eliaser ja A. Puchk. Wii-
mased 2 wälisdelegatsiooni esitajad. OsaWsu-

ja A. Puchk, kuna nendelt suuris raskustega
selleks nõusolekut sain. Mõlemate isikute aususe
juures pole mingisugust kahtlust.

„Revalife" läbi saadud warilstuse kohta üt-
les selleaegne sõjawägede ülemjuhataja, et
ilma selle Mta poleks me suutnud sõda lõpule
wiia.

Edasi kuulatakse weel mitmed tunnistajad,
kelle seletustest näha, et „Revalise" osanikud
Cesti poolt wcrhelttasu ei saanud, et üks „Re-
välise" osanik hiljemalt ka „Päewalehele" äri-
Ilselt lähedalseisja hr. Sinisoss olnud, kuid kel-
lest „Päewaleht" sõnakestki ei kirjutanud, kmm
Londonis ostetud warustusega J. Puchkil üld-
se mingit ühendust pole, waid seda tema wend
A. Puchk ostnud kui Eesti kaul!krndusline agent
kaubandusministeeriumi ülesandel. Londonis
ostetud Varustusest olnud osa kull kõlbmata,
kuid selle wötnud müüja tagasi. Kaup olnud
õige odaw.

J. Puchki kaitsja SL Rei esitad kohtule
rea dokumente „Päewalehe" süüdistuse üm-
berlükkamiseks, nagu oleksid Puchkid toetunud
tulumaksu maksmast, Lovterikitsikuse ajal suu-
ves korteris ainult ühe inimese pidanud jne.

Algawad adwokaatide kõned.
(Järg 4. leheküljel).

W W litti
I kakao „FM ii •

oma warustust Euroopas likwidoerida. Meie
äatkonda ilmus keegi ameeriklane ja teatas, et
^cma wõiks meile abiks olla warustuse ostmi-
eks ameeriklastelt. Poolakad olid neilt sõja-

kraami ja muud juba Wõwud. Samuti olÄ> ka
leedulased juba enne meid ameeriklastelt wa-
rustust ostnud.

Et Ameerika meile otsekohe kaupa ei saa-
nud müüa, kui temaga 1918. a. mitte liittis-
seiswale riigile, siis tehti meile ettepanek üht
waheasutust luua, samuti kui seda poolakad ja
leedulased teinud.

Et meil wäliskvediit puudus ja kodumaa
raskes seisukorras oli, siis jõudsime otsusele, et
meie siiski peame ettepaneku wastu wõtma ja
ühe Ameerika esitajaga osaühisuse asutama. .

Osaühisuse liigcieks nmärati hrad Eliase?

^5 pakkides, karpides ia ÄG waatides. •
^ Alandatud hinnad, wäljaspoo! wõlstJast 4^
§ MOk linalt murel m«L O
• K.-M. ..Eksprompt", f
J Wlru l«R. nr. 7 *Kõnelr. 15-20. Ttlegr. „Ekfpromt".

Paberossid
SULTRH-FbOR

EKS1RH"99 20 Sttkfcl 30 marka.
WSIstluseta aromaat |a maltsa.
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Neile, kel noorustull hingesi

Ronk nr. 8
Ilmus lauplawalf 10. newambrll a. a.

24 lehekülge, hulga piltidega.
K6?9« loatawam ajakiri Easlls, mis
laiali ISheb kaugelt üle 15.000 eksemplaari.
Mitte ainult jõuka rahwa lastele, wald

kop BMrssoie on ajakiri „Roak" mälratil
Sellepärast maksab ka .Ronga" üksiknumber

alBUlt 10 marka, postiga 100 mk. veerandaastas
Aadress: .Ronk", Pikk tSn. 54. Tallinn.

toim. H. Rebase ja G. Luiga wastu.
J. Puchki wolinikkudena on kohtus

end. kohtuminister hr. JaaFson ja wann. adw.
hr. A. Rei. „Päewalehte" kaitseb wann. adw.
Beek.

Kohtulikul asja arutamisel selgub, et

Piriisi walmisriiete kauplus,
Wäike Põrnu mnt 36. Tõnismäe nurga!.

Odavate hindadega suur valik igasugu meesterahva ja natster. walmltMdalfl.
Wõetakse tellimisi vastu. RStsep P* P5dar«

■siatandus I
Kõik, kes filme .Maailma valitsejan
na*, *Mees ilma nimeta* Ja Monte
Karlo õnnekütt" on näinud, vaadaku

ka seda viimast saavutust.

Algus kell 5.
REKORD

,.NAINE MILJONITEGA" Ufa — suurfilm

Würstinna Smaragda Naburiani osas EUtn Richter. Tema truu kaaslane ja abimees, tuntud kui Bobby Dodd, Georg fllekr
sander. Kuid filmi pea tõmbejõuks on Leonidas Kleptomanides, üks plkanäpumees, kes Ikka halenaljakat osa mingib.
Karl Huszar. Lavastaja Dr. Wiili Wolff, kes meile selle teosega uue wäga põneva ja mitmekesise juhusteotsija filmi on
annud. Aeg: 1923. Kostüümid: Wiimased Pariisi uudised. Paik: Jlusamad linnad Lääne- ja Lõuna-Euroopas ja Aasias,
nagu Weroona, Weneetsia, Waloono. Triest. Portcoose, Piraano, Nisch, Sari, Brindisi, Korfu. Korintuse, Atheena jn Fariis.

Plldki nOOdls-
aja Juhustaotsl-

lata alust*

Kbiotaatar

Jlmor ..
13. nowembnl ja edasi kaks suurepäralist löökpilti korraga paremate Saksa näitlejate osalvöttcl: Lotte Rs»mau», Lia M«ra, S. Site«ck« U . ch«iz

Krahv tfaifnl arnuihp" ®i ti iini m iemUI Hil Ww UI ülII» UI III H Im Kl Olemata lvbus fars 4. javi«. Tore law 'Dea^sa- buU umi;Olemata lõbus fars 4. jaois. Tore law Peaosa» pub.» umi pat aps
IfttiliMiMi. K»«sa avatud ärtp. kell 4. M l
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Paberossid ,V I 0 L A* peawad oma headusega ja pakki
mise viisiga Ee&ti paberossitöõstuse võimisest tõendust andma.

H-S- „La!erme

ligi i<r Wötfw akt LomiGmide LosSolickutH.
ähwmÄasio nemad —< fui edusLonda

taiale eslarwe läknarutcomise koju ei lasta —
Mcckl taruntam» mõjuwamaid abinSufK
edusksnna tos wkiKamffeB.

JPrtahes on selge, et mrtteKieattvuline
eduskond jätkab — wähemaS praegu — oma
jöõd. Kommunistliste eduskonna liigete kohtu-
otsusest oleneb, kas tulewal kewadel Soomes
ime eduskonna walimine ses on. Maa poliiti-
Ime seisukord nõua5 seda, kuid kindlasti ei soo-
wi üMi era-wnd uusi tsaliMsi. Waliimisküsi-

on — wist igcv-aastaSte omawalitsuse
tWÜi-mrste tõttu — Soome vahwaöe tähtis ja
smrr küsimus, kuna waiijate arwude suhe ei ole
Wist niipalju muutunud, et fee suudaks mingi-
sugusi mõju emkondade jõufuhete peale awal-
vckm.

Wälispolntilises suhteS on Soome tmnnaK-
te päewade fees midaigi juurde õppinud. Mõni
aeg tagasi pidas Rootsi wõlisminister Hed«l>
siirata kõne, milles tema awaldas oma eraav-
wamisena — walitsu.se arwannsest ä-varippu-ma».

fcr, — Rosksil vleV omakasu pSrast sootM^
Soomega kaitseliitu luua. &tz sõnum tooeX#
iga! pool Soon«K rahulolemissW wastu.

On arusaadaw. et wäike riik, keda ida poelt
alali!« hädaoht aywardab, tunneb end P^7tt
kindlamana, kui ta teab, et hädakorral laans-
poolne naaber appi ristab. Pealegi on mõnede
Soome ringkondade ihaldatum«snmrkjamriA-
tus olnud — peaaegu kogD Soome iseseisvuse
ajal, mõnede pinewainv te m^aWnatuste pea-
le waatamata — Soome wälisPoliitÄa örien>
teexumine Skcmbmaawia ja ainult Skandi
naawia poole.

Rootsi ajaki.rjanduS hakkbS kohe tevawalt
arutama Hederstievna kõnet. Peaaegu ühel-
meelel eitati selles toodud mõtteid. Tagajär
jeks oli, et Rootsi wälispoliitikaie »hödar>Htii?"
wäliSmimster oli sunnitud oma lcchkmmse pal-
we ära andma.

See juhtumine näitas Soome «chwale ®ao>
me toäliSpoltiiifa seisukorra ia tõendaö, kui
palju saab Rootsis Poolehoidu Soon«-Roytsi
kaitseli/du mõte.

PäewaKüsimused Soomes.
6taitwnM tmmnwrifHine rühm. Kas uued

Rootfi wüliSminiftri lahkumispalwe.
»Wat» vkmle" <lirtirl „Hels. San." peatoimetaja.

■ Wal Soome valitstrS msSdaMmd suwel
leMS paraja ajd kommunistide riigiwastasele
tegewusele piiri panemiseks, wvngistati ka ko-
gu kommunistline eduSkonna rühm. Sellega
« olnud eduskond sügisese iStangjärku algadeS
mitte bSiearwuline. 37 eduSkonna liiget iStu-

walimised?

wad wanaimchaS ja ostawad kohtsaSjäde ette-
tulemist. Kuna weel teadmata, mi kohuS kuu»
lutafc nimetatud ksmmunistlise erakonna «sita-
jatel etmSkonnaS liikme õigused kaotamikS, ei
wõidud kutsuda nende asemele teisi. Pealegi
Wuwad ka mSned kandidaadid wanAimajas.

Parempoolsetel ei ole küsimuse kohta kind-
lat ühisi arwmnist. Lahkarwamiste põhjuseks
ei ole erakond, waid erakorralised asjaolud.
Põhiseaduses ei ole ära mävratud edustaiabe
arwu ning mõnikord on otsuste tegemise mu-
reS wähemgi edustajaid olnud kui praegu, s. o.
177. Sellega ei oleks parlament edustaMe ar-
wu pärast mitte seaduswastane. Kuid teiselt
poott leimoad ka parempoolsed, et see pole pä-
riS õige, kui nii suurel wakijcckemääral ei ole
wõimalust oma arwamist eduskonnas awalda--
da. Sellega ei esita parlament —nagu

Ura
EduStajate puudumise tõttu on sisepoliitt- peakS — kogu rvhwast. Siiski ollakse täieli
i^seisukorv^pvaegu õige kindlusta ja ebasel- kult ühel arwamisel, et praegune aeg ei ole

ae. Järelejäämtd pahempo-olsed, s. «. sotsiaal- sugugi kohane eduökonka koju laffmiseks, sest
demokraadid, nõuawab kategoorilyelt eduSkon- arutusel on just
na laiali saatmist j* uute walimiKe toime
panemist, mAe tagajärjel eduSkond Me saak»
täiearwulisekS. Selle nõudmisega toetawad aga
nemad kaudselt kommuniste, awateS neid edus-
konda tag« ~
munistliie

suuremad _ ^ f _ 
teinud kommunistide wägiwakaga «SmSrgile reloomulisemaid asju nagu— eelarweMmus.
püüdwat ning wÄiSpariameataariliMe abi- kuid «t pmtdutaK laiema ulatusega seadus:

konda tagasi saada. Et aga sots.-dem. juba kom
munistliie erakonna sündimisest saadi? selle
suuremad waStased tn olnud ja alati maha

_ . tulema aasta eelarwe ja selle--
ga ühenduses olemad finansseaduied. Pealegi
on peaaegu kindel, et wahemalt osa kinni istu-
watest kommunistidest leitakse uStawakS edus-
taja kohuseid täitma. Parempoolsed arwawad
sellepärast, et eduskond wähemalt praegu jät-
VqcK oma tööd. Wäga laialdast poolehoidu leiab
ka' arwamine, et eduSkond arutaks ainult kii.

nõude peale toetawat poliitikat, on nemad,
fots.-dem., praegu õige piinlikku seisukorda fat-
tunud. Kuid pahempoolsed on praeguses edus-
konnaS nõrgad, nende «rw V» wtrra kahane-
nud ning sots.-dem. kardawad, et parempoolsed
tarwitawad juhust oma klaSfipoliMliste, töö-
vahwa waStasts eesmärkide kättesaamiseks.
Sellepärast kuulubawad nemad, praegu parla-
mendi mitte otstarbekohaseks isegi mitte sea-
duslikuks ja põhiseaduse waStaM parlamen-
dM

jns.
Km eduÄZomm istan-gjÄrk pe-ale hakkas-,

alustasid sots.-dem. oma nõudmiste läbiwiimi-
seks mingisuguse tööbakistuse. MmHeaS ei wvt-
nud Nad komisjornde istumistest osa. Selle Pea-
le waachamata peeti komisjonide koosvlewd —
parempoolsete tagawarameeste abil — ara,
nii et sots.-dem. töötakistus ei läinud fonba.
Sellest aru saadeS ja> kuna tveel mõni sochs^
dcm, tähtis küsimus koguni parompools^te ot-
sustada oleks jäänud, lõpetasid sots.-dem. oma

eimmid himho.
Igasugustele „mna»ahelistele koosviibimis
tele" ametiasutuste rmnnideS tehtagu lõpp.

Meie riigi vajamise esimeStel aastotet oli
naau harilikuks nähtuseks, ei wähemalt paar
towa aastas ministeeriumide ametnikud uu»
nisteerimni ruumide mitmet sorti ^kooSwii-
drmisi" korraldasid. Need, delikaatsed öeldud
nnnisteerimmde simmanid, kuhu Va wäliast-
poolt wõõraid kutsuti, ei olnud sisulisM midagi
muud, kui wäga ebawiisakalt serweeritud söo-
mingud, joomingud ^muidugi alkoholiga) ja
tvallingud» nriS mõnikord is^i lööminguteni
WÄja arenesid. Õli juhus mõne aasta eest «na
samaga näha ühe niisuguse laupäewa õhtul
ärapsetud simmcumi asjalikke tagajärgi puha-
päewa hommikul. Ühe« m-misteerium: juhiga
(ministeerium asus Narwa maantees aStuideS
sisse mwistseriumi ruumidesse näWme pilti,
mÄe lähema kirjeldamisegi awalikult ebasiwd-
strSS pean. ütlen ainull niipalju, et mimstee-
ri-um, alateS esimesest trepiastmest ja EpetadeS
ministri kabinetiga, elawalt meelde tuletas ala»»
majärgu restoraani sisemust, peaile wäga pvoS-
toi joomaseltKkonna secckt lahkumisi. Muidugi
mõista oli ministri meelepaha suur ja asjast
kõneldi wist koguni walits^e koosolekul, kuS
ministeeriumide juchtidele ava keelati ameti-
asutuste ruume sarnasteks otstarbeteks l-ubcv-
da. Paistis, et barbaarne komme sellega päe-
WÄkorvalt kadus ja kadunuks jäi, sest 2—8
wiimase aasta jooksul et ole sarnastest simma»-
niiest enam midagi kuulda olnud. On küll
kuuldud, et üksikute ametkondade ametnikud
mõnesugussl puhul («mvtk. aaStapäew jne.)
kõrvaldanud on „omawahelisi kooswiibimisi",
kuid igal juhtumisel wäljaspool ametiasutusi.

Nüüd naib aga, et „wanad head ajad" ta-
sabilju jälle tagasi hakkawad tulema, tuueS
masa kõrwale heidetud ja peaaegu unustusse
jäänud simmanite klrltuse. Asjaga uuesti al-
aust teha kawatseb prrvegu töõ-hsolekoi>
deminis teerium. See kõlab kM otse us-
kumatult, a>ga kas naerge wõi nutke — see on
tõesti nii! Juba nädalapäewad käid töõ-hoale-

Valcke«»iuiSt«riumtS ^omawaheli^e kooAoubi-
mise" lmida lähemal laupäewal m i n i s t e e-
riumi ruumides toime panna taheta-
wat) ettewalmistustoö. On ära peetud „koos-
wiibilmse" himuliste kooSolek, kuS häälteena-
musega otsuSdatud, et „kooswiibimine" tingi-
mata alkoholiga olgu Söökide ja jookide
muretsemiseks olewat korjatud juba kena suM'
maöene, millele, ministri wastuiulelikkusoga
juba ette vehtendadeS, tuntawat lisa loodeta-
wat ministeeriumi esi tus summa-
d e si.( ?!) EttewalmiStuSte senise käigu järele
otsiestudes peaks arwama, et ministserimni ju
hi nõusolek ministeeriumi ruumide tarwitada
andmise asjus asjaosalistel juba kindlasti käes
on. Nii siÄ, km just midagi erakorralist et
juhtu, (aga mis peaks küll sarnasel puhul
zuhtuma?) siis on õige warsti tüö-hoolekcmde-
mimsteeriumi rmsnideS ministseriusni amet-
nikkude ja nende Poolt kutsutud wõõraste
.^xmawccheline kooSwiibimine", wõi lihtsalt,
simman. Ei ole ju Põhjust ega tahtmistki oletco»
oa, et Lawatsetaw „kooswiibimine" sisulisel!
ja wAiste wormide poolest oma eelkäijate sar-
nasxckS kujuneda woikS. Ei. Otse ümberpööv»
dmt, tahaks uskuda, et ta igal wiM kristliku
movaaA nõuete kohaselt wälja kujuneb waiks«kS
õhtusöömaajaks, kus lilled lõhnawad taewalist
kosutust wäsinuile ja „ inglid" toowad napsi
ning sülti sööjatele... Aaa siiski — mis ütleb
sarnasel puhul walitsus? Mida mõtleb riigi-
kogu? Mida arwab asjast töö-hoolekandenn--
nisteerimni koosseisu kuulwv terwishsiu pea-
walitsus; kelle kaudu wist Ml teostada mõel-
daffe walitsuse deklaratsioonis antud lubadusi
„j>oomLse ja teewishoiu wastaste olude wastu
WÄAemisel?" Ei tea. Aga ükskõik, öeldagu,
mõeldagu ja arwataM miS tahes' kindel to-
hiK siiski olla juba praegu üks asjaolu ja ni
melt see, et mõne kergemeelse preili ja noor-
härra tiiwaripsutamise tujudele ohwriks tuua
ei tohi ametiasutuse prestiishi ega tõsiste ini-
meeste au ja korraarmastuse mõisteid. Lühi»
dalt, igasugustele „omawahelistele kooswiibv-
mistele" ja sööma- ning joomaaegadste miniZ»
teeriumide ruumides tehtagu kord kmdlastZ

lõpp! Ametnik.

Salomoni tShf.
A. J. S«prw. fZ)

— Kuulan — kostis aupMikM. kuid w»v-
valt märgatawa pilkewarjundiKa teenija ja
kadus.

— Ma ütlesin teile, et teie imetegija olete
— rõõmustas postipoiss. Km teie praegu
muusikat tahaffite, silS oleks Sa muusika. Olge
yea, käskige. Sest iga teie soow Uheb ju täide.

Zwiet kahwataS ükki. Ta süda tõmbuv
kokku mingisugup wSsitawa salajch» hirmu
pävcvft.

Ja ta ütles würiftv» häUesa: ^ Hea
Wll. Olgu muusika.

Magus ritsrnel KÄavvel kdSttS «esttoast.
Kaks wLi",i kärisewat, kuid muidu wäga mecl-
diwat ja kindbat kurauhäalt, mehe. ja naise
hääl — kmksid Itaalm la«b»iest.

... 0 sow mao ...
ModeSbow waatas nMsa kupeest.

Rändawad muusekaudid! — tsataS ta-
•— KM teil aga weaib. Paris «SidvS.

Zwiet ei wastanud temale. Talle tuli
LM nagu sisemise wakguSwse mSjuk hirmuga
meelde tcrwe tänane pättv, hommikus pecue.
Postipoiss ütles õieti — iga tema sosv sai
taidetud, peaaegu fil-mapilHM. Ärgates,
tahtis teed — kÄlameeS tõi teed. MiõtwS ai-
nult möödaminnes, «t hea oiew kchtt
saada — ja sai telegrammi Tosselilt. Tahtis
Viia — WaIsili Massi lj ew iksil olid hobused
ja sõiduriist malmis. Ütles naijstadeS —-
^kingin kronomeetri" — ja leidis taskust wad-
mata belle kM wanaaegse taskukella. Olles
sisse wõetud silmapilkselt iludusest: wcrgimi
aknal, tahtis saada üht õWkest bsna sicelikim-
bust — ja sai nii armsalt ja nii ootamMÄ
terwe kimbu, nü^g paale kc«b» käSMusu M
nõidusliKt mverawse. JuhuSkikM. kihtsw wiv-
sakuse pärasi ssoww WaSsili WaFftkjewWle
Krgemat pchta ja oodatud abielu — j« whe
tõttab saates tema luiu täitma. Ja praegu siin
Wagunis kaks wäikest juhtumist iärgünööba...
Midagi halbqj MM JttituÜ jM jchtumM

sõnakuukelikvs kitiluseS. ..Ja mis peaasi, —
kõige tähtsam ja kõige raskem, — on sjve,
Võik nwd nähtused on mööd<rväasen«l.tubt, nn
kergelt ja liUsakt olenewad mingisugusest imest
küljest .Zwieti enese hinges, «ft nendes itsegij ml*
bagi RNestamissvää r il itjt ei ole.

Zw«st jäi korraga igalvvmoks, Ha tuju I-un-
ges ning süda lõH karmimaks. See wahuwnn
kalanmrja>M näis talle wwstMma. Mng wa-
gun-reswraaniS-tüüidas teda votamaw äkki pu».
nasejuukseline postipoiss: ta paistis korraga
nokastanud, lobiseja, läila ia liig peaileträMw
slewat Sõid nad varajasti kala. Wasstili WaZ--
sÜjewits lõikas noaga lahti suure triki Kalla kül.
ijest, tõöms teda juba awatud suu juurde, kui
Zwi-et endamisi laisalt mõtles:

Peaks sa ometi kuhugi kaduma, kus ku>
ralc.*

Msdcsww raksatades bammas-tegia sulus äkki
ftm. pani noa kalaga taldrekule, läks näost rio-
^ekaks, iõusis sõnakuulelikult, ütles ..lrxOcm-
diaxe. ma ainult minwMs" ja laks wa^urrisi
WÄja. Ning ei tulnudki enam tagasi. Ms Vt
kusagil ameti^jaoskonnav magama jäi, wõi kui-
ku? ta renaitt mada — seda esil saanud ZnÄet
timäiai toe-det. Ja õigust ütelda, ei huwitanudki
see teda kimagi.

Tagas? pöörates pärast einet oma wagu>
nis»e püüdis ta tr eel mitu korda järele katsuda
oma uu^ erilist saladuslikku omandust juhustele
käskusid anda. Kord nais temale, et sõit wastu
mäge b'iga vikkamD läbeb. katsu itka rn-
tem. rutem!" käskis Zunet Wististi samal vi!-
guk oli aga sM juba nuikke üles Dudnild, kuid
paiLÄs mi, nagu oleks ta käsku kuulnud hak-
kas rutemini raGaStega müristama. VÄrustama
m tiift-S i^tu ,.Nob, wee! iveel'. ikka tuccH" sR-
ftts Zwict te»w tagaiundimist. WawSti wilksa-
wsid ibelearasiüulbad waguui akuafft mööda, es-
maliit kolme, siis kabe. lövuks posleteiss sekundi
'Kiruseqa. wc^-iunid tuikusid kui joobnud übelt
küljelt teisele ja ruttasid, nagu tahaks nad män-
guS üksteisest üle hiipata, Põrisesid aknakkaQsid,
langusid ilbendusketid. urnrasid pichlvrid. Lä-
biköigu ruumist ja naabrikupeedsst kostsid mees-
te ärewad hääled ja naiste kilMused.

ZMt LoMH chegi. jee m &*"■

—r mõtles ia. — Nii wõ ib kergesti Laeka mur
da. Palun tasemini.

—Ku—u—u—len!" — wilistas wastu-
seks wedur pikalt ja vahustawalt ja ähkides
hakkas rona mõõdukamalt liikuma.

„Nii, mi, — Mis Zwiet, — see meeldib
mulle juba rohkem".

Natukese aja pävast seletaS wagmnsaatja
kupeed koristama tulles põhjust, miks rong nii-
suguse metsiku kiirusega liikunud. Mäkke jõu*
des oM weduril midagi õhupiduris ri>kki läi-
nud za ühtlasi juhtunud La mingistbaune mv>
netus, kas regulaatoris wõi sifoonis (Zwiet ei
saanud hästi aru kumbaA). ^ Konduüorid ei
kuulnud tuule parast sigu- ^pidurdada". Pea
legi algas just siis äkiline ja pikk allamÄM mi-
nek. Rong woereski täiel aurul alla, üles näi-
dates suureiuat wõimalikku kiirust, sada kaks-
künunmrd wers-ta tunnis, ning ei suutnud seda
kiirust wähendada enne järgmisi mäkke tõusu.
AlleS seal said rongiteenijad asjast aru ja pt-
durdasid...

„Kln ühtne see kõik on", — mõtles Zwiet.
Kuid selles mõttes oli kurblik alistumine.

Temekord sõitis rong wäga ligidalt mööda
ehitusel olewast kirikust. Kellatorni kuplil, pä-
ris risti juu-res, koperdas mingisugust tööd te-
ha inimene, kes alla paistis musta, wäikese us*
sikesena. „Aga kui ta kukilb?" wilksatas
Zwietil pähe ja^ ta tundis wastikut külma sel-
jal. Ja siis nägi ta selgesti, et see inimene äkki
kaotas toe ja hakkas abitult alla liuglema
mööda lalkiwat, kumerat kupli'külge, kramp»
liköa katseid tehes kinni haarata siledast metal-
list. W«l silmapilk — ja ta kukub.

„Ei ok waja, ei waja — kisendas kõwasti
Zwiet ja kattis hirniul kätega silmnäo. Kuid,
kohe neid alvades, hingas rõõlnftv kev^nduso-
ga. Töömees jõudis millegist kinni haavata ja
nüüd oli näha,^ kuidas ta kuplil prkali olles
mõlema käega kinni hoidis nöörist, mis risti
jala juurde ulatas.

Rong ruttas edasi ja kirik kcchluS käänaku
taha. „Kas tõesti taWn ma näha, kuidas ini-
mene surnuks kukub" — küsis eneselt Zwiet.
Ja ei suutnud lvaLtaisa selle pÄetawa küsimuse

fe $ l&$k iwb>

matule waesele inimesele ei surma ei wigastust.
Kuid kusagil hinge põhjas, hirmsas mustawas
sügawuses, peaaegu teadwus.^ selgete, ja pool-
selgete wnnete j a soowrde kihi all
oli siiM wilkscrjzanud mingisw-
aune wari, sarnane uudishimule. Ja siis mõt-
les Zwiet esimest korda häbi ja hirmuga selle
peale, missugune werine hullumeelstts terwe
ilma üle wõimust saaks, kui kõik inimsoowid
silmapilk täituksid.

Kusagil jaamas käskis Zwiet tuuA maha
puhuda õlgkübara tähtM härra peasi, kes uy-
kesti isakalkuni kõnnakul jaamaefi>sel edasi-ta-
gasi jalutas, ia silmitses ise siis ükskõikselt
pealt, kuidas see paksukõhu omanik sokuna hup»
les eestweerewa kübara järele, km«d tema pm-»
saku hõkmad õhus lehwisid.

Lõunalauas hakkas mingisugune suur vazch-
tee ülemus kiitdrali olcckrppides, sapine ja
wõrmurikas, metsikult üle terwe wctgura karju
ma einelaua teenija veale sellepärast, et s« .te-
male kalasichpi annud tuurakalast ja mitte s©>
wnusasi. See etendus awald. Kikide pea^e ru--
siNvat ja tusast muljet. Iseäranis waStik oL,
d selle jämeda noomituse ajal kihval ise edasi
sõi, segades karjumisi smMatsutamiseAa^

„,Peaks sul ometi kõri kinni jääma! —
mõtles tusaselt Hwiet. Ja silmapilk langes
ülemus tovli seljatoe najabe awasuuga, mil-
lest kärisewad hoiged trälja kostsid. Ta nyM
läks siniseks ja pungi paisunud silmad täitusid
weMga. Näis nii, nagu lämmastukS ta silma-
pilk. „AH ei, ei, las' läheb õimelikult müüda"
— käskis ruttu Zwiet. Alles sõimatud teener
lõi ruttu, osa ivalt ja kõlawalt kaksti õnnetule
kaela peale. Nagu kana, kes joob, fratfcaä. üle
mus kaela wälja, neeldss, tõmbas hinge ja
waatas siis iirastairalt tingi. Üleliigne weri
kadus warsti tema näolt. ^Järaneb).

kaks viimast päewa

Täna arutab Lätil
linna Vonwerentsi

Läti walitsus kinnitas
wevmtst lepingud ja andis
rimiseks. Komoerentsi lepi,
seimis arutusele.

Wale dollarid 
„J. Sinas" kirjutab: Wl

wad Lätis waled Ameerika
waärtuslised rahad. Rahad
tehtud ja neid on kerge aral
wasti walMvad Lätist ka
kidesse wale dollarid.

Täiendawad teati
rahaministri konw,

„L. Besinesis" teotab:
wab, et kolme wälisminfft
ole ruttu. Konwerents kutsi
waremalt, kui Leedu kõik
wentsioonrd ratifitseerib.
juStel ei ole Leedu weel sen
konwentsioone ratifitseerinud

Läti eeltööd omi
nimetamiseks EeÄ
komisjoni tollide

miseks.
Läki walAsuS otsustas

Läti esitajad EeSti-Läti
wüljati^õtcmnsekS. KomiSjol
niSt., wäliÄnin. ja parlc
miSjonide esitaSad. Rahamj
nistri abi J. Bmmberg.
Weel Läti aiakirj,miiett Tallinna l

jb- feacgf ütiukdb:
wad ainult siiS Dalllrnna
Lvi m teised DalltnnaS
pingud «ckifitsserib, nagu:
dam^e, Rshao saare, Lam

Sellega tahab GeStt
Läti tooBta, s>öst need "
lttnoto*

©HÄI loeb ,.L. G.", et
on lepinguid -ratifitseerida,
tangfoeft Leedut kaMlii^
1923 a. lisaeelarl

tamine algab läi
1. now. saatsid pea ki

rahaministrile lisaeelarwed
peale. Et aga tulewa aaj
seadmine hiljaks jäi ja alleSl
ministeerium sellest tõõst ws
eelarwete läbiwaatamine.
algab lähemail päewil peal^
Üra saatmist walitsusele.

Kindral-konsul B
sõidab täna Pe,

Meie Peeterburi kindral
oepg. kes läinud näLalal an
jõudiS, sõidab täna ametiko

Paawsti saadik
Lahkub täna T<

Täna õhtul sõidab pa«
piiskop A. Zecchini Narwa,^
kogudust terwitada. Neljas
piiskop Tallinna ja samal
Dartu. Rädaia lõpul lahkub^

Muudatused tee^
riumi kooss,

Teedeministrr päewakäsi
120 nimetati Theodor (
ministeeriumi insormatsio
arwateS 1. now. f. g. ja
jr-artem inftneer-tehnoloog Ä
ühenduste fa jõuwankrite ii
teS 15. now. s. au

Päewakäsuga 10. now.
sadamatehaste juhataja Nikc
ma oma palwel, arwates 15|
sadamatehaSte peadirektoriks
asicmouse Ppmvalit' use j

tich-tchnoloog Nikolai Li
now. s. a.

Valerahade li!
oktoobrik!

Oktoobrikuul on inimej
tud 121 waleraha, nimel
74 — wiiesajamargalist za

Valerahade arwu poos
esimesel kohl, kus 58 walera^
linnale järaw^wad Pärnu
11, Petsen maak. 8, Sa
maak. 7, Bõru maa^ Z,
Tartu l. 2, W:ru yt Wtl^
ühe juhtumisega.

Seeriate lärele on sazc
kahe, kõik 3. seeriast: 500-n
A 55 tk.; seer. 2. 23 tk., se^
A 13 tk. ja lOOO-margalisf
4 tk. seer. %
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li&ht luua. See fõirunt iuõwl
J. rahulolemisega waStu.

iO, et wäike riik, keda ida PoÄb
iÄ^oardab, tunneb end pai.?»

_ toe kcb, ei hädakorral lääno-
lapm ruttab. Pealegi on mõnede

de ihatd<ckmr«SmL^ia^
r^ae&i kogu Soome tschMvuse
-inewamvte «rusomnntuKte pea?
- Saame wä.lispo^iitÄa oÄea»
^incvawia ja ainult ©tondi

-jandu« hakws kohe tercckvalt
ftierna kõnet. Peaaegu ühel-

KTcš wodud mötfcd. Tagaja'»
ii wälispotiitikabe »hödaoWi?"
li sunnitut» «mv lcchkumife pvl-

ine näitas Soome «chwale Soo-
^ka seisulkorrv ja tõendaS, km-

:hoiou>tsis poolel Soorne-Roytsi

„««waholife kooswübi-
emal laupäewal ministeo-
mideS toime panna taheta-

sStustöõ. On ava peetud „koos--
clrste kooSokek, kuS hääÜoena-

tud, et ^kooSwiikmnine^ tingi-
liga olM. Söökide js jprMe

>lewat korjatud juba kena suM'
ministri wastutulelikku^ega

idades, twrtawat lisa loodeta-
seertumi esitussuittmc»

llmiStuSte senise kaigu järele
arwama, et ministeeriumi ju-

nsteermnn ruumide tarwitada
zsjaosalistei juba kindlasti käeS
ix jutt midagi erakorralist et

peaK küll sarnasel puhul
m õige warsti töö-hoolektmde-

I ruumideS ministseriusni amet-
poolt kutsutud wõõrasto

kooswiibnmne", wõi lihtsalt,
ju põhjust ega tahtmistki oleta»
lw „koo5wiibrmine" sisulisel!
ude poolest oma eelMjnte sav-

wõikK. Ei. Otse ümberpööv»
Zkuda, et ta igal wiifil SvffMku
kohaselt wälja kujuneb waiksaks

kuS lilled lõhnawad taewalist
nie ja „inglid" tootvad napsi
tele... Aga siiski — mis ütDefc
toalitsus? Mida mõtleb riigi-

lb asjast töö-hoolekandemi-
>seisu kuuluw berwishoiu pea--
kaudu wist küll teostada mõel-
deklaratsioonis antud lubadusi

?hoiu was-taSte olude wastu
lEi tea. Aga ükskõik, öeldagu,
irwatagu miS tahes: kindel to-
juba praegu üks asjaolu ja ni--
me kergemeelse preili jo noor-

ssutamise tujudele ohwriks tuua
sutuse preStiishi ega tõsiste ini-
irraarmastuse mõisteid. Lühi»
le ,,omvwahelistele kooswiibb-

pma- ning joomaaegadole miniS-
iides tehtagu Lord kindlast?

Ametnik.

inimesele ei surma ei wigastust.
^inge põhjas, hirmsas mustawas
a-aegu teadwus.^ selgite, ja pool-

j c soowlde kihi ail
wilksahanud mingisu-

cnane uudishimule. Ja siis mõt-
est korda häbi ja hirmuga selle,

une lverine hullumeelse terwe
uist saaks, kui kõik immsoowid

iksid.
zmas käskis Zwiet tmtH maha

kara tähtia härra peast, kds uh-
|w kõnnakul jaamaesisel edasi-ta-

silmitses ise siis ükskõikselt
ee paksuköhu omanik sokuna hup»

ffilxira järele, kuna tema pin-
ibn s lchwisid.

hakkas mingisuqune suur Mud-
|iibrult õlalappides, sapine ja
Otsikult üle terwe waWni karju-
cnija peale sellepärast, et s« .te-
armub tuurakalast ja mitte ss«

!endus awald. Kikide peacke ru-
^t muljet. Iseäranis wastE oli,

noomituse ajal kindral ise edasi
ruumist survnatsutamisega^
ometi Kõri kinni jääma! —

Ja silmapilk lanHeS
^'ljitoe najaie awasuuga, mil-

hoiged wälja kostsid. Ta nygn
pungi paisunud silmad täickustd

Inii. nagu lämmastukS ta silma-
las' läheb õnnelikult mööda"

su Zwiet. Alles sõimatud teener
ilt ja kÄawalt latsti õnnetule

laau kana, kes joob, srrutaS üle-
pva, neeldss, tõmbab hinge ja

Wstamvlt rmgi. lUelirgne werk
lem.a näoli. Järgneb).

^ ^ ui

v> t

kaks viimast päewa
jiSähjIM";

a<itt>autt6ifc6.
t8tt« arutab Läti seim Tal-
linna konwerentsi lepinguid.

Läti walitsus kinnitas kõik Tallinna kon-
«erentfi lepingud ja andis seimile ratifitsee-
rimiseks. Konwerentsi lepingtch tolewad tana
seimis arutusele.

Baieri mässu järelkajad.
HiMer wangistatud.

Wale dollarid Balti riikides.
„J. Sinas" kirjutab: Wiimasel ajal liigu,

«md Latis waled Ameerika IV ja 20 dollari
waärtuslised rahad. Rahad on pahasti järele
tehtud ja neid on kerge ära tunda. Arwata-
wasti walgmvad Lätist ka teiste naabri-rii-
kidesse male dollarid. G.

Täiendawad teated kolme
rahaministri konwerentsi kohta

„L. Bestnesis" teotad: -Läti walitsuS ar-
wab, et kolme wäliSminPri konweretisiga ei
ole ruttu. Komoerents kutsutaffe kokku mitte
waremalt, kui Leedu kõik Lätiga tehtud kon-
wentsioonid ratifitseerib. Arusaamata põh-
justel ei ole Leedu weel seni temaga tehtus
konwentsioonv ratifitseerinud.

Läti eeltööd oma esitajate
«rimetaviseks Eesti-Läti sega-
komisjoni tollide wiiljatöSta-

mi seks.
Läti walitsus otsustas 13. now. krmntaida

Läti esitajad EeSti-Läti ^esakomiSjom tollide
WaljatböidcmrksekS. Komisjonis oleks «chami-
n»st., wälismin. ja parlamendi waStawate ko->
-misjonide esitajad. RahaminiSt. esitaks mi
nistri abi J. Blumberg.
Weel Läti a

LudMdorff kõwa walwe all. Hittleri kaaslaste tagaajami-
Saksa riigikantsler seisukorrast. Separatistline liiku-ne.

mine Psalzis.
Hittler wangistatud.

Berliin, 12. now. Münchenist teatatakse:
Rahnmssotsialistide juht Hittler Vangistati
ilma wastupanekuta Stasfelsees.

Lõuna-Baleri mässuorganisatsioonide laia-
lisaatmwe kestab riigi kaitfewäe ja Baieri po-

liitikat. Kui äärmised erakonnad wõidawtck
pinda, on selles süüdi meeleheitlik seisukord,
milles elab Saksamaa, tänu Prantsuse poliiti-
kale. Kantsler tähendas, et suurte aineliste
raskuste kõrwal rõhub Saksa rahwast hingeli-
selt separatistliste salkade wäljaastumine, kel-
lest paljud on tulnud kurjategijate kihtidest.
Kantsler juhtis tähelepanu ka selle peale, et
fmt^ "iibalat pärast passiiwse waStupaneku
lõppu on seisukord RuhriS ja Rhewimaadel

teemad Mk äärmiste olluste rahustamiseks. rüžifcm kunagi enne. Saksa rahaline seisu-
kord on muutunud katastroofilisemaks. Mün-Ludendorfs, chk küll aresti alt «avastatud, on

kindla walwe all.
Gtresemann seisukorrast.
Pariis, 11. now. Halles kõnet pidades, tä

cheni süudmufed olla näidanud, et üksikute maa-
de valitsustel on küllalt wõimu ja autoriteeti
wägiwaldsete liikumiste mahasurumiseks.

msrsj^.v^rssut
maal mitte aset leidnud kui igat Gaksa wakit-
sust pärast rahutegemist poleks aetud Ühest dip-
lomaatlikust kaotusest teise juurde.

fusele on wõimata keelata kroanvrwt^l?
tulekut kodumaale; see on täiesti Saksa stsemi-
ne asi.

Mntsleri arwates on Hittleri wäljaastumi-
ne Saksamaa peale heitnud warju. Kantsler
awaldaS kahetsust Ludendorsfi Aewalpidamife
puhul ja mõistis hukka marksiSmi. Strese-
mann tungis kMale liitriikidele, Mae pealt
Prautsusmaale, seletades, et need takiStawad

Separatistline liikumine
Pfalzis.

Berliin, li. now. Gpeyerist teatatakse:
Prantsuse kindral de Metzile saadetud kirjas

Saksa rahaasjanduse kordaseadmist. Kõneledes protesteerib wÄitkuSiomiSwr Branttuke volU-
Klerf Q2J^X Avtna* majanduslikust seisukorrast, teatas tema wälis- tika waStu, mis leidis wä!^koduta salk. mak-
Stlr* ' «r tfttuSte armu wähendamisest wiies Kesk-Amee- suta edasitoimetmniseS Walzi, nende warja-

rika riigis, kus Saksamaad esiÄ edaspidi as- mifes ja toitmises. EdasijMitakse tÄhelepann
^L- GargS" k^ciutad: EHblased vatisrtjeerv. jaajaja. asjaolu peale, et separatistlikud salgad rüüSta-

Münchenist teatatakse: LinnaS peeti hulk mStawad WtrikSW ära ja wvgiSimwd
nteeleawaldufi. Politseile õnnestas korda alal elanikka Prantsuse kaitse all.
hoida.

Eckblased vatisitseeri-
wad ainult siis DaMnna aritselepin-gu, kui
VM MI teised DaiMmmS waStu woetud le-
vingud ratDtsserib, naau: piiri, arwede õien.
diami^e, Ruhno saare, Laura aftmduse ja tev-
^ld. Gellega tahab GeSbi awwldada surw et
Läti wvSt», föst need lepingud m Lätile kah.
fufi&td.

GriM loeb „L. G.", et LM j« EeSti kohus
on lepinguid -ratifitseerida. „L. S." soowitab
tun-Mvcvlt Leedut kcHMmdu juurde tõmmata.
1923 a. lisaeelarwete läbiwaa-

tamine algav lähemal ajal.
1. now. sacMd pea kõik ministeeriumid

rahaministrile lisaeelarwed käesolewa aasta
peale. Et aga tulewa aasta eelarwe kokku-
seadmine hiljaks jäi ja alleS neil päewil raha-
ministeerium sellest tööst wbaneb, seisis lisa-
eelarwete läbiwaatamine. Nende arutamine
algab lähemail päewil peale 1924 a. eelarwe
Sra saatmist walitsusele.
Kindral-konsul W. Tomberg

sõidab täna Peeterburi.
Meie Peeterburi kindral-konsul W. Tom-

oerg. kes Ainud nädalal ametiasjus Tallinna
JõudiS, sõidab tfina ametikohale tagasi.

Paawsti saadik NarwaS.
Lahkub täna Tallinnast.

Täna õhtul sõidab paawSti saadik ülem-
piiskop A. Aecchini Narwa, et sealset katoliku
kogudust terwihada. Nehapäewal jõuab ülem.
piiskop Tallinna ja samal õhtul föidab edH
Dcrrtu. Nädaba Epul lahkub sviadik Eestist.

Muudatused teedeministee-
riumi koosseisus.

Teedeministri päewakäsuga 12. now. nr.
120 nimetati Theodor G n t m a n n teede-
ministeeriumi informatsiooni toimetajaks
arwates 1. now. f. g. ja poStipoawalitsuse
wanem inftnoer-tehnoloog Paul B u t t e õhu-
ühenduste fo Mwankrite inspektoriks, arwa

tes 15. now. s. a>. '
Päewakäsuga- 10. now. wabastati ametist

sadamatehaste juhataja Nikolai E y l a n d, te-
m« oma palwel, arwates 15. now. s. a. Uueks
sadamcrtehaSte peadirektoris nimetati meri-
asimiouse p?awalNuse laewaehitam
ins-tehnoloog Nikolai Link, arwates 1b.
vow. i a.

Walerahade liikumine
oktoobrikuul.

Oktoobrikuul on inimeste käest ära wöe-
tud 121 waleraha, nimelt 38 schamargalist,
74 wiiesajamargalist ya 9 tnhandemargalist.

Walerahade arwu poolest seisab Tallinn
esimesel kohl, kus 58 waleraha on leitud. Tal-
linnale järgnewad Pärnu maak. 19, Narwa
11 Petftn maak. 8, Saaremaa 7, Wa?lga
maak 7, Wõru maak. 3, Harju maak. 3.
?^artu l 2. Wiru ja Wil^andi m<mk. kumbkl

.. r4I^Seeriate järele on sazamargaused, peale
kabe kõik 3. seeriast; 500-margalistest on seer.
Z 55 t?.; seer. 2. 23 tk., seer. B 24 tk., seer.
Ä 13 tk. ja 1000-margalistest 5 tk. soer B. ja
4 tk. jeex. %

Prantsuse saadik Stresemannk
jutul.

Berliin, 11. now. Prantsnse saadik Berlii-
niS juhtis riigikantsleri Stresemanni tähelepa-
nn rahutuse peale, mida tuntakse Prantsus-
maal Saksa PoliituiSte sündmuste puhul.

Asutawa kogu poolt wõeti waStu 19AX «.
perekonnaseisu seadus, mis aga tegelikult
jõusse ei astunuid. Selle seaduse järele tun,
uus tati põhimõtteliselt koda-nlist perekonnaseisu
registrserimiskorda; perekonnaseisu pegistveeri-
mise territoorru-mi üksusteks Pidid olema linnad
alewid ja wallad, perekonnaseisu ametnikkudeks
— omawalitsuse ehk kogukonna ametnikud.
Perekonnaseisu arhiitvide asukoht määrati maa-
kmmcv- ja linnawalitsuste juurde. 1922. a.
töötas kohtuministeerium wälja uue projektis
mille järele perekonnaseisu registreerimine pidi
kimluma Lohtuministeermmi kompetentsi. Selle
soadusselnõu järsle oleks perekonaseisu amet-
nikkudeks olnud nimetatud isikud, jerriworiu-
miks 'laiemad raioonid.

Riigikogu, eelnõu arutades, leidis soowr-
tawama oiewat, et perekonnaseisu registreeri-
nnsest wõtaks osa ka omawalitsused. Sisemi-
nisteeriumis! töötati wälja La wcrstaw kawa,
mille PÄhjal, a>rwesfe wõttes ka Riigikogu soo-
wiawaldusi. Kokku seati uus pevÄonnaseisu
seaduseelnõu. Wabarrigi walitsus aga ei pi-
danud wõimalikuks eelnõud Riigikogule esita-
da, sest walitsuse deblaratsi-oonis oli jaatawalt
otsustatud ka waimulikkude osawõtt perekonna-
ft-su registreerimisest, mida aga eelnõus ette ei
nähtud.

>Wabcrriigl walitsus moodustas selle küsimu-
se lahendamisekA erikomisjoni, mille ettepcvne-
kutebe wÄZiawalt ka ^perekonnaseifu seadussÄ-
nõu uuesti ümber töötati.

Nüüd on eelnõu lõpuliku kuju omandanud sa
esitatakse loodetawasü lähemal ajail Riigiks»
gule.

Eelnõu järele on perekonnaseisu arhiiwid

Tööta tööliste meeleawal-
dused.

Lottton, now. DüsseldorM t«rtatickse,
et tööta tööliste meeleavaldused on eile oku
peeritud maa-alal, eriti Düsseldorfis ja Kree-
feldis, omandanud tõsisemat iseloomu. Gelseu-

Riigikantsler tähendas omas waStuseS, et kirchemst, Waunest ja BmnSfeldist tulewad tea-
Üksi Saksa rahwaS wõid otsustada põhiseaduse tcd rüüStamiStest. WiimafeS linnas said sur-
wormi üle, mille all ta arendab edasi oma Po- ma kaks politseinikku ja üks eraisik.

Aus kawatsetaw perekonnaseisu registree-
rimise kord.

Registreerimine sünnib ametnikkude juureS, kelle hulka kuu-
luwad ka waimulikud. Registreerimine on maksuta. Peale
abielu registreerimise, mille maksu suuruse kindlaks müärab

walitsus.
linna- jal maakonnaomawalitsuste juures' ter-
ritooriumi üksusteks on omawalitsuse ükjused.
Arhiiwi juhatajateks on maakonnawalitsuse
esimehed ja lmnapead. PereFonnaseisu ametni-
kud, kes sündimist, suremist ja abiellumist ve-
gistreeriwad, nimetatakse -maal walla- ja alewi-
wali-ösuse liigetest wõi sekret. alewi- wõi walla-
walitsuste ettepanekul, linnades — eriametni-
kud linnawalitsuse ettepanekul.

Peale selle nimetatakse pereKonnaseisn
an^tmkkudeks ka Ew.-Lutheri, Ap..õigeusu ja
Rooma-ÄrtoÜku waimulikud, samuti ka teiste
usuühingute waimulikud, kui neil Eestis sea-
duslikud keflwalitsused olemas, wiimaste ette-
panekul.

Perekonnaseisu ameinMe kinnitab ametis-
se sideminister. Ametnikkudeks ja> arhiiwi seS-
retääridcks wõiwad olla ainult Eesti kodam-
kud, kes algkooli 6-aastafe kursuse lõpetanud
ja Eesti keelt täielikult oskawad. Registreeri-
mme sünnib maksuta, peale abielu registreeri-
mise. Abielu registreerimise maksu mÄärab
Wabariigi walitsus. Seaduse eRutanmine kuu
lub siseministrile, kellele on kohustatud pere-
konnaseisu ametnikud määratud tähtaegadel
aru andma.

Naau uue kawatfekawa seaduse lühikesest
ülewaatest näha, saab perekonnaseisu regiftvee-
rimise wiis meil kodaÄine, selle peale waata-
mcrin, et ka waimulikud ametnikkude hulka
kuuluwad.

JäveLwaÜve on seaduse järele sisemünftri
käes; usuühingutel ametlise regfftveetim^e juu>-

" ' " ' ' registreeri-
mine ei wõi kodanlise Mtseduurina seaduse jä-
res i-seäÄist mõju olla ei wõi, sest

rele usulist ilmet kanda.

Riigi 1924 a. eelarwe esita
takse käesolewal nädalal.
Kuuldawasti esitatakse riigi tulewa aas-

tcme eelarwe käesolewa nädala jooksul waba-
riigi walitsusele, keS ta arwatawasti reedese!
koosolekul Wi waatab ja riigikogule esitab. >

Praegu on käsil eelarwe seletuskirja- lõpulik
tedigeerMwch «chaminiSteeriumi poolt.

Lätlased kawatsewad omale
ehitada MoskwaA saatkonna

maja.
Läti wälisministeerium katvatseb ehitada

MoflwaS saatkonna maja. Ostuteel ei ole
wõimalik maja soetada, sest nõuk. walitsus vi
anna ostuks luba. Renditud ruumidest nõu-
<ch nöuk. MlitsuS Sig hmrt togu.

VteVMe Chamberlain,
uus Inglise rahaminister.

Eeltööd Tallwna-PSSsküla
elektriraudtee käimapanemi-

seks.
TMmna-PääsUla elektriraudtee pidi ef».

algsete õawatsuste järele käesoleva aasta
lõpupoole käima hakkama. TegelituÜ wenib
chi wist poole aasta wõrva.

Takistust teeb peaaSjalikM Saksamaa,
kust äärmiselt vaske on tellitud materiaalse
kätte jiaada. Lepingute täitmine sakslaste
paolt on haruldaseks muMmrud. Et ehitamisel
suuvsm osa mcvterja-ale Saksamaalt tuleb, sest
ehitamine on Siemens-Schukerti firma käes,
stiS wenib töö päewost päewa. Kohale jõudnud
on ainult materjaalid, mis tellitud Rootsist.

Praegusel ajal on elektriliini postide püs-
titamme Vasil. Postid on pandud juba Pääs-
Ma Ka Nõmme wcchel, kuna praegu Nõmme.
Tallinna wahel postide panek käsil.

PoStid tutottd ainult ühele poole teed.
Hiljem pannakse traadihoÄj-ad ülesse. Tööd
loodetakse tulewal kewadel lõpetada^

PLrnu-TaVinna kitsarööpalise
raudtee ülewaatus.

Pühapäewa hommikul sõitis Tallinnast
wälja Pärnu poole raudtee sügisene ülewaa.
tuse komisjon, mille eesotsas teedeministri abi
ins. Karr. Kaasa sõitsid ka rahaminister
riumi ija riigi kontrolli esitajad', et kohapeal
selgusele jõuda, mis on raudteel lähemate
aastate jooksul põhjalikult remonteerida. Tea.
tawasti nõutakse 3-aastase Remondi peale
4<X) miljoni marka.

Tööliste palgaolud ei leia
niipea lahendamist.

Uus nõupidamine kutsutakse aas a lõpul kokku
Dsatawasti ei andnud mõne aja eest ära

peetud nõupidamine tööliste palFavlude la-
hendamise os^us mingi-uc^uf^id taoaiärgi. Tö''*»
andjad kinnitasid peaaegu ühemeelselt, et pal.
kade kõrgendamine wõimata; Tallinna linna-,
walitsuse esitaja arwamise järele wöiwat l nn
alles uuelt aastast paale palgaolude lahenda,
misele asuda.

Selle dõttu ei ole tõö-hool°k<?ndeMnistee-
riumil ka niipea lootust s?da küsimust lahen
dama haKata. Wast käesolewa aasta lõpul ehk
tulewa aasta algul, kui omawalitsustel wõi.
malused awanewad palkad? kõrg"ndc?m'leks,
kutsub tö^-ho olebandeminist eeri um uue nõupi-
damise kokku, mMest ka töösturid ©isa wõtaks.

TAõ»boolekandeministeeri,Rni arwates
wõiks üksikutel aladel PÄ5u tõsta, eriti tekS.
tiiltööstuses, kuna psalegi meil on nrärgata
üldist elukallidus" tõusu, millele Palgad prae»
gusel ajab ei wasta.

Tööta tööliste küsimuse
lahendamine.

AmetiühisuS keeldub andmeid esitamast tSöta
tööliste arwu kohta.

Nagu tööbörsede aruannetelt näha, ei, ole
meil iseäranis suurt tööta tööliste arwu kaS-
wamist näha. Metalltööstuse alal, kus töö-
puudus kõigs tuntawam, leiawad nüüd 250—
300 töölist „Dwigateli" käima panemisel
tööd. Sealjum^es on aga tõö-hoolekandemi-
nisteeriumil raske mingisuguseid samme töö-
puuduse kõrvaldamiseks, astuda, eriti just
sellepärast, et puuduwad täpsed andmed tööta
tööliste arwu kohta. Tõöborsede sellekohaseid
koKuwõtteid ei saa «kiti mõõduandwatekS
pidada, sest suur osa tööta töölistest lihtsalt ei
registreeri ennast tövbörsedes.

Töö-hoolekandemini?teerium on pööranud
andmete saamiseks tööta tööliste kohta metall-
töölist» ametiühisuse poole, kuid wiimane on
keeldunud neid mõnesugustel põhljuStel wälja
andmast.

Talwe kättstulekul suursndawad tööta tõõ-
liste hulka weel turba- i-a võlew.kiwitöölised,
kiid osa neist leiab teenistust metsatööstuses,
üldist krijsi töö-hoolekaudeministeeriumi ar-
tzMes tööliste kiisimuses niipea karta ei ole.
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WilllspoltttMsed asjad
kohtu ees.

A. Rei tähendad, st „PaeZva'leht" koM aeg
J. Puchkile kallale tungis, kuna samal Puch-
kll aSjaga midagi ühist pole. Sarnaste kont-
roleerunata süüdistustega on „Päewaleht"
hulga Kordasid talitanud» miS tema süütegu ai
nult suurendab, sest leht pole isegi waewakS
tootnud selgusele jõuda, miSsumrse Puchkiga

Siin tegemist on. „Pä«tvalehe" studiSwsch onihitud aimmksi J. Puchki waStu, Luna teistest
iriosaniKudest ta sõnakestki ei lausu, näit. Si-

niso^ist, keS äriliselt »Päewalehega" sootuid.
«Paewalehe" järele on riiaia-mÄmkud „Reva-
life* kaudu isiklikult wahtttkasu saamid üks
kord 28 miljoni, siis 30 miljoni, siis juba ter-
toelt pool miljardi ja lõpuks tveerand miljardi.

NähtawaÄi ei olnud „Pä«walehel" tähtis
a«ja tbeUne seisukord ja togu aKja wöeti õtgn
kergelt. AmHnikkude waheittafu on dokumenti-
dega ümber ^ lükatud. Sel ajal kwl „Revalis"
toodi, «j tuntud TeSM, talle kui. riigile ei usal
datud willga. PavasamtuM toa „R>eva-
Rs". Kui „Revalisega" „Päewaleht" edasi ei
saanud, siiS asuS ta uute- a»tnö«dega J. Puchki
waStu välja. Ta kahtlustab „Revalise" tege-
last raamatute wSltsimiseS, HWsm kirjutab leht,

kinnitamata kraam, miS merel
üldse laMval ainud, ftwtb tühi

uputatud meelega ära. Edast süüdistatakse
Puch^istd Mba ma^cSm pSZsöcmriftH ja tulumaksu
mittemaksmises. Laümutt Puchk^ide kui äri-
m«Ste kohta on ka see, nagu oleksid Puchfid
k e h wa d mehed. LopukA palub A. Rei, et l!oh-
tv aLsuS kaebeabuk kiilul laakS lehtedes «kuulu-
tatud. Teine J. PuchN kmtSlja adwokaat Jaak-
ion tooniitab^ et ajvMrjanduS on suur wõim.
MeSolewal luhtusntfel on leht oma wõimu kur-
jaStt tarwitcmud. 2 aaStait on järjekindlalt
^PSewalehe" pooÄ terwet perekonda laimatud,
DüdiStatcckfe teda berweS veas kuritegudes. Lõ-
prcks on leht nagu hasarti läinud. Kus Londonis
Mede ostmisel wMrMhtufed wõisid olla, siis
Magi terwet perekonda felleS süüdistada ei' wõi.
Õiglane olles. ole-kA pidanud „Päewateht" M-
gi „Revaiife" tegelaste waSW wälxa aSwma,

kuid f ' ' ' " 
Deksest, keS ärM^eK
tud, — ta wankib.

kaMjjema est^eb adw. Beek,

«qi raamaru?
et.Mvaltft^
jaetv uputatu

Riigikogu koosolek täna
kett 5 p. l.

Päewa korras: 1) Waielnsed walitsuse tea» m elintMl (iiiiü Mtt.
Ebaõigete kaubanimetuste keeluseadus.

Riigikogu asjade tvalitsejaks
H. Martna.
Abiks D. Earwa.

Riigikogr: juhatuse poolt waliti eile Niigi-
kogu asjade walitsejaks end. Riigikogu liige H.
Mcrrtna, ja temale abiks end. wäl ismi ms toe-
riumi Wene osakonna juhataja.hr. D. Sorwa.
Elusloomade stssewedu Eestist

Soome
on, nagu Soome siseministeeriumist järelepk-
rimise peale teatati, talweks seisma pandud,
nimelt 1. okt. alates ei ole elusloomade sisse-
weoks litsense antud. Tapetud lihale antakse
litsensid endisel wiisil. Liha sissewedu Eestist
Soome on wiimase kuu jooksul märksa wäikse-
maks jäänud.

Omawalitsusasutuste rewidee-
rimine.

Müncheni hiljutised sündmused, mida ühen
dusse foati wa!'ariillP korra l.twideerimis.-ga
Saksamaal ja nwnarhia jaluleseadmisega, näi-
wad sedakorda lõppenud olewat.

Nende sumbutamist hõlbustas iqatpidi see
asjaolu, et Baieri nmamceÄe v. Kähri ja Hitt-
teri püüded taunis lahkumincwad olid.

Kuna Kähr, kes wana nwnarhist, monar-
histliste ideede wöidr.-lepääsu ihkas näha, ai-
nult Baieri ja ühelgi tmgiin.usel seda teistele
Saksa osariikidele sõjariistus jõuga poleks ha-
kanud peale suruma, unistad Hitler, see Baieri
sascistide juht, oma parempoolsete wcvadete
teostumist kogu Saksamaal. Hitleri tarwis on
Baier ainult paigaks, kust fascism om«a wõidu-
käiku üle kogu Gaksamaa peab algama.

Nüüd aga peatame üksik«asjalikuu«.lt selle
juuers, mis- sündis Münchenis 8, now. ja ööl
was-tu 9. now.:

8. now. õhtul peeti ühes wanemaist Müid-
PübaMwa õhtul sõitis omawalitsusasjade lheni õllekeldritest koosolekut, kuA kõnega esi-

stin tuntzib ta ainult ühele kallaie, kuna
,PKewmehe" endaga seo-

omawa-
litsuSasutuKte tegewust rewideerima.

Põllutööliste ja tööandjate
wahekordade reguleerimine

seadusandlisel teel.
Detsembris ja käesolewa kuu lõpul pan-

nalkse toiime põllutööliste ja tööandjate sega-
komisjonide walimised, mis nagu tea oa, eel
miste? aastatel äpardanud. Juhtumisel, kui ka
käesolewal aastal need wAlimised mingisugu-
seid tagajärgi^ ei Peaks andma, kawatseb töö-
hoolekandemmistoerimn, naov. ustawalt poolt
kuuleme, seadusandlisel teel põllutööliAe ja
tööandjate wahekorda reguleerida umbes sama
taoAselt, nagu seda 1921. aastal läbi w-iidi.
Narwa lastewarjupaiga ruu-

mide leidmiseks uued wõima-
lused.

komissar v. Kähr, et tema Baieri saatuft juh-'
timise oma k^tte wõtab ja ennast peab asemi-
kuts kuningale, keda kurjategijad wiie aasta

eest wägiwaldsclt kuiutasid. !
Tormrl'iste tiiduawalduste saatel ulatanud '

Kähr stis Hitlerile käe ja awaldanud tall-e tä-
uu wastutusrikka koha wastuwõtmise eest.

Hiljem selgiks, ct Ä.c^r^terw^t seüa kommeti-
mängu ainubt sellcls kaasa oli mänginud, et
hitlerlaste tegutsenajite bergMlinr lõppu teha,

Mis puutub Berliini leskwalitmsse, siis
saadud j'eal Müncheni riigipöördest teada um-
bes k. 1i2 paiku ööso? ^8. uow.). Kohe seepeale
kutsuirud riigilantöler StreMmim kokku walit-
fuj-e koosv'lelu, millest osa wõtsid ka Preisi sise-
minister Moeruig ja välisasjade riigijekre-
täär Malzahn. -Valitsuse koosolek kestis kella
kaheni öösel ja olnud täielikud pühendatud
abinõudele, mida tanvrtusele tu>l?eks lvõtta
Müncheni mässulaste wastu.

Uhtl-aisi otsustanud wwlitsuS Saksa rahma
poole pöörduda järgnrise üleskutsega: „Münche-
niS kukutas saMond sõjariistus isikuid Baieri
põhiseaadusliku walitsuse, wangistas peami-
niäer Kinillmgi ja ivõttiS omale õiguse ku-
junda-da uut riigi walitsust, Määrates kindral
Ludendorsfi Saksa wäe ju hata jaks ja waft hi«k-
juti Saksa alamusse astunud Hitleri Saksa
vcvhwa jiaatuze juhtijaks. Loomulikult. ei saa
meie neid mä^H^iste otsuisi makswaiks tun-

seotud. ^
Wki kindlat "tõendust. Lõpu k? wabandab tot-
metajat sellega, et artikKd wöifbd Va tema tead-
mata lehte minna, nagu Tiibuse Jaagu joone-
alune. A. Rei toob Wäkjaw-õtteid „MewÄ«-
hes^, mtS Puch^ide waAu sih-itud ja soowitaby
et kohuS „Päewalehe" toimetajatele wZimal-
dakS oma tegude übe pikemalt Krele mõelda.

Kobtuotsus.
Peale 1 % -tunnilise nõupidamise kuulutaL

kohus kl. kolmweemnd 3 õht. otsuse.
„Päewalehe" wast. toimetaja G. E. Lui-

gale 2 kuud üksikwcmgistust ehk 2 kuud 20 päe-
wa li'htwangistust ning peale selle 16.000 mk.
rahatrahwi ehk maksujõuetusel arrest.

„Päewalehe" waSt. toimetaja H. Rebasele
7-päewane arrest ja 10.000 mk. rahatrahwi,
eh? maksujõuetusel 1 kuu arrestt.

Kohtuotsus wälja kuulutada „Riigi Tea-
kajas" ja „Kajas".

Lõpuwormis kuulutatakse kohtuotsus watza
Tallinna-Haapsalu rahukogus 26. now. f. a.

üleilmlise P«triarhi walimine.
Eesti mitropoliit Aleksander kutse pmmck wa-

limistkft osa wõtta.
PoliitilMe sündmuste tagajärjel, miZ

wiimastel kuudel Türgimaail Äsile tulid, olt
sunnitud oma. kohalt lahkuma Kvnstatinoo-
poli ja üleilmline patriarh M e l e t i u s 4.,
kes toata'.-.ast'i Eesti apostliku kiriku iseseiS-
waks luv-lut-cvs. Praegu on eeltööd uue patri
arhi walimrseks käimas. Eesti mitropoliit
Al lsander on kutse samrud ttxrlimistest oM
wStta. Nagu walijajje nianekirjiast näha, seisab
meie mitropoliit üleilmlise kiriku Grgemate
Wcrimulikkude hulgas 8. kohal V wõib ise ia
patriarhiks walitud bwada. Nagu kuuleme,
sõida mitropoliit «siklikult walimistele, waid
saadab kiyalikult oma foowituse Vandvdaadi
kohta.

rabwale", sisaldanud marksismi tõrwamist.
^ahri sõnade särele ei olewat marksismil ang-
losaksi maades seepärast menu, et kodanluse
juhid seal osutunud osawamaina marksismi
juhtidest.^ Taksaniaal aga olelvat asi hoopis
wastupidine ji^e. Kähri kõne ajal märgatud
õllekeldri ukse kahal rüselemist; kohe selle järele
ilmunud firma rahwussoisialistide juht Adolf nistada. Selle asemel, et toetada Saksa üks-
Hitler. kahe sõjoriis-tus rahwussotsialisti sao moele eest wõitlewaid wendi Rheinimaal ja
tel, nõudnud omale sõna. Kui talle kohe Ruhri piirkonnas, wiib ülemailnimetatud rii.
sõna ei antud, lasknud kaks temaga kaasatul- grpööre meid hirmsasse õnnetusse, ähwardab
nud rahwuKsotsialisii paar pauiku õhku. Selle meie toitlust, kutsub esiel wäiliswaenlase sisse-
järele asunuid üks Hitleri lväeosa ohwitseridest tungimist meie piiridesse ja hukutab kõik loo-
kõnetoolile ja teatanud järgmist: „Täna algab jused majanduselu terwenemise peale.
rahwusline rewolutsioon. Tema pole sihituid H^-^ised sammud rahanduse <vlal on kaasa
mitte meie kõikide paolt lugupeetud kindral Lo- aida. . seks, et Saksa- marga kurss wiilnase
missceri Kähri wastu. Ta on sihitud ainult 24 tuum jooksul wälisturgudel tuntawalt on
Berliini mutide walitsuse wastu. Elagu uus tõusnud. Kõik soe aga on määratud hukkumisele

ftniynlfiif narfamklfii Sreenkalmi «mS Ttti<w> ^itler^udendorff-Pöhneri walitsus." Ohwitso- niisugufÄ korral, kui Müncheni pöörasel ettesraeipr end. haige- jr jÄreIe mõtnub Hstler ise sõna wteS enne sa- wõttel ed " ^ ^
da millegipärast wesl paugu õhku.

Kõnetoolile asudes tähendanud Hitler:
„Wiie aasta vest pandi alus ^bistawak»

u?ole , mis meie rahwast nüüd hirmsasse wi.
betsusse on wiinud. Däna, wiie aasta pärast,

Töö-hoolekandeministeerim pani mõne aja
eest Punase Ristile ette Rarwas ühte headege-
waks otstarbeks pärandatud maja, mis weel
täitsa wskmiS ei olnud, laste warjupaigaks
ümber ehitada^ milleks omalt paolt ministee-
rium paar miljoni marka toetust lubas mää-
raia. Kuna aga puuduwa 3 milj. marga jaokS
Punasel Ristit krediiti ei olnud, tuli see kawat-
sttS kõrwals jätta.

Müd on t öö-hvolekandemili istoerium Nm>
wa Kreenholmi wabriku juhatuse poole pööra-
n«d, et wiimane tasuta tarwitada annaks te-
male kuuluwad end. haigemaja» ruumid, mil-
ledesse wõiks paigutada warjupaigas, kolmes
kohas olewad 100 last ning pealt nende weel
umbes 50 rinnakast. Wabrikul seisawad haige-
maja ruumid praegu kasutamata, mispärast
wõib arwata, et töö-hoolekandeministeeriumi
ettepanek taitntist leiab.

Wälisministrite wahctus
Rootsis.

Stokholm, 11. now. Kuningas wõttis lvaS-
t» watisminister Hederstierna lahkmn Spal-
m ja müm-as tema järeltulijais parun wtacks
von Wsrtembergi, tes on endine minister,
kõrgema kohtu ep mees ja Rootsi esitaja Auh-
wasteliidv täiskogus.
Waherahu päewa pühitsemine

Inglismaal.
London, 11. uom- ^aycrayu allaibirjuta-

mise wiiLndanmt aastapäewa pühitseti täna
lübe riigi hariliku kahenlinutil.se waikimiisega.
ja igasuguse liikumise lõpetamisega tella 11
paiku e. l. Kõikides kirirutes pe.ti erimmala

edu peaks olema. Saksamaale ja Saksa
xahwale otsustawal tunnil kutsume meie kõiki
kpMnaa sõpru Saksamaa üksmeele, korra ja
wabadnfe kaitsele üles. Kõik mässu mahasuru-
miseks ettewõetud sammud wiidakse halasta-

läbi." Peale selle awaldati. matu energiaga
peab sellele kõigile lõpp tehtama. Panen teile määrus kõrgema sõjawäÄise wõimu Aeandmi-
ette Hrgmi-ft: Knillingv walitsuS tuleb kukuta-- üst kindral Sekti kätte." 9. n-ow. kella 5 paiku
tuks tunnistada. Baieri walitsus koosneks
edaspidi maawalitsejast jo> diktaatorliste woli--
tustiga warustatud psaministrist. Waawalitse-
ja kohale panen ette v. Kähri j>a peaministri
kohale polit^eipvesident Pöhneri. Nowembri
kurjategijate Berbiini wa'litsus, tunnistatakse
kukutatuks. Samuti kukutatuks tunnistatakse
president Ebert. Münchenis loodaks? Sarsa-
rahwusline walitsus ia Saksa rahwusline ar-
mee. Saksa rahwast wiletsusse wiinud lepin-
gute tühistamiseni wõtan oma peale rahwus-
liku walitsuse juhtimise. Saksa rahwuslise ar-
mee ette otsa astub kindral Ludendorfs ja kait-
feministriks saab kindral Lossow. Palun teid

ftst
hmmnikiÄ riigiwalitsuseke Bambergi kaudu
saanud teatawaks, st Kähr kohe peale rahwus-
liku diktatuuri wäljakuulutamist Müncheni õlle-
keldris Hittleri ja Ludendorsfi ning nende sel-
jataaa feiswate rahwuSsotsialiStide wastu tõst-
seid samme olewat tarwitusele wõtnud.

Kõiki neid rahustawaid teateid antud sama
warasel hommiktunnil edasi ka kõigile Berlii-
nis olewaile wälissaatkondadele. Ja nüüd on
mässuliikumine peaaegu täielikult likvideeritud.
Sõjaministeeriumi hoonesse pakku pugenud
Ludendorss ja Hitler langesid hoone ärawõt-
mise järele Müncheni Reichswehri osade poolt
wangi. Hitler, kes eelmisel õhtul tõotuse oli an-

zahu alÄ hoida. Kvsobeku hoonet piirawad nud rahwusliku walitsuse juhiks saada ehk was
600 rahwuss>ocha>listi. Homne päew Meb tase! juhtumisel surnuna oma waenlaste kätte
meid rahwusliku walitsuse juhtidena ehk fiw> langeda, on esialgselt ainult haawatud. Wi:-
mrtena". maste teadete põhjal olewat temal korda [äi-

Siis läinud isikud, keda uue walitsuse liik. nud põgeneda,
mena nimetati, saalist wälj-a ühisele nõupida- Ludendorss lastud wabakS, ausõna Peale, et
«tfefe. Nõupidamist ^ wõtnud osa Sa kindral w tulewikus enam midagi sarnast ette ei wõta.
Ludendorfs. Hitleri löökosade „Oberlandi" ja „Reichs-

Nõupidamise järel saali ilmunud uue wa- s^ gge" laialisaatmine ja nende päralt olewate
kitsuse liikmeid wöetakfe wastu tormiliste kii- sõjariistade tagawarade konsiskeerimine sündi-
duawaldustega, ühes seega tähendanud kindral- nvd wahejuhtunristeta.

Saksa kroonprints Saksamaal.
Berlii», 12. umv. Endine Saksa kroon-

prints jõudis Õ!s'i. Rew-Aork Herald! teatel
rahzüÄmvat Briti «alitsas Saksa walitsuse se-wemstM. Majcstcedid, peaminister BaÄwm, rahMdmvat Bnti WaULft»s Ga^a walltst^e \t* n

kabinetmikmcd ja asumaade põcvminisl-rid wii- leletusega, et ^drne kroonprints oma nwlsaft j||
bistd pidmtilul mäle^tustal'.>tusel W^stmi.:hter Stleo^ms er lahku ega ^oll'^tl,^est teMusest osa
Rbbeys. Hiljem algas leskede ja langenute ei «wta, Prantsuse tvalchus aga kanmts at MM}, ^.... , ° '■ . ..... . rV "r. ,. -> ItailDft. «ta virnRbbeys. Hiljem algas leskede ja langenute
onmste mõjuriViÄs vända«mine stõj-amälestus
^amba juurde, kus «sitas kuningat Wal.st
prints. Mälestussamba -alusele pandi hulk ela-
ward liü?.

tema mUjasaatm^st Saiamaalt nõuda. Eta.
Berliinis trükitööliste streik.

Berliin, 12. now. Berliini trükitöölista

6er!Ml MMil SBSt-
ii!9.! IZMIi WMMw:
Sütt Kopp^!'i: „Mzateav»se ZipperasMat

5. õppeaasta" Hind 140 mk«.
Kogermann - Männik - Mahlflein: „ Loo^ttso

õvstus S. õppeaasta" (füSfika, keemia
wi uroloogia, taimed ja loomad). H. 150 m

J. Laug: »FMsika SleSa«ded". H. 150 m.
WeSki-Rashewsly: ^Planimeetria". H, 175 «.

Need raaAatud waStawad kõigiti Harid»S-
miuisteerwmi kaBadeS ettenähtud kursustele.

K-ü. „Lood«s" Tartus.

IotMm^rrist Rarkop ees streik ei ole weel löppen^. Kindml von S-ck^
kes ou tmtwcr wõrinu kasttazaks rngls, keelas
ära töö seismapaneku kõigis trükikodades, krrs
raha trirkiiakse. Too pidi kõige hiljem täna
hmnmikuil uuesti algama, wastasel korral äh»
wardataSse streikijaid lcrh ii laskmisega ja karis-
tusega, mis kuni sunnitööni wõib ulatada. Sel-
lest ähwardilsest hoolimata ilmus täna ainult
jväike osa töölisi tööle. Ajalehtede trükikoda-
des tarwitatakse tehnilist hädaabi.

N6«dk«
Anusol- fuppotitorid

QODBKB ft K9
HSonmorroMida (peratõmbsoont#)
Halgusia wsstu. õiged ainult pu
nastas karpides wabriku plom
miga warustatud. Müük apteekides

ja rohukauplustes.

%
I

w
peetud fõjariista-derahu mälestusju-i-.alatee-
nistup lõpul püüdis Leegi silmapaivt.w kom-
munist esinedai kõnega, et tema oma sõnade jä-
rele, „walgusta!>a. loo teist Nlge". Waenulik
uahwahul! heitis teda ja tema wähesed tos-
taj?ad dänawale. Kommunist kawat^eti wisata
tänawramidte-e wagmri alla, kuid Päästlti õi-
gel ajal waholeseganud politseiniku Poolt.

Kiuulnjntnd riigipöördeft
Kreekas.

Kondon, 11. now. Ateena teadete järele liv-
Separatistid Gpeyeris.

Berliin, 12. now. Speyerist teatatakse: 21
kus seal eile kõmuline kuulujutt eelseiAwcrst wa- sandarmilt ja ametnikult, kes walitsuse hooned
bariiklikust riigipöördest. Kuuwjut/ lükati endi käe^ hoidsid, wõeti prnatsbaste poolt sõja-
ametlikult poolt ümber.

Uns Saksa stseminister.
Berliin, 11. now. Jarres nimetati riisi-

walitsuse siseministriks. Eta.
Ahiiringis lahknwad kõmmu-

nistid walitsnsest.
Berliin, 12,. now. Weimarat telegoafecri-

takse, >ei Dhiwingi walitsuse kourmunistljtud
liikmed on endid ametist lahth Wlmuch. Ma.

riistad ära. Nad interneeriti. Separatistid,
kcs hoonetele onN2.?aIlale trmqisid, kaotasid kaks
surnub. Üks politseinik sai haa>vata. Speyeri
piiskop katsus asjata prantslaste peale separa-
tistide. wastu mõjuda. Neustadti separatistid
tahtsid Speyeri separatistidele appi tulla, kuid
tos! astusid neide Speyeri kodanikud kui ka
ümbruskonna talupojad ja töölised wastu.
Kokkupõokel said 8 separatisti surma.

Ungari Hittler wangistatud.
Berliin, 12. now. Budapestist teatatakse,

et Ungari parlamendi liige Ulain on arretee-
ritud. Teda süüdistatakse, et ta on tahtnud
ühenduses Baieri mässuga Ungaris parem-
poolset riigipööret sünnitada.
Baieris kommunistlik erakond

laiali saadetud.
PariiZ, 12. now. Münchenist teatatakse, efe

Baieri kommunistlik partei on laiali saadswh
ja kominuniftlikud lehed ära keelatud.

Kui palju Saksamaal seni pa»
bereaha walja on lastud?
Saksamaal on seni paberraha lastud wälja

19 triljoni m. suuruses. Seda anvu kirjutata?-
se 19 nulliga — 10.000.000.000.000.000.00^

Prantslased Baierisse marfi-
ums?

„Quotidieni" teate! tehtawat PrantsuK»
maal praegu ägedalt eeltöid Prantsuse wägede
^naMmijM Baierisse.

* ♦

S. f

Pulgaltted proti
Maal. Kaebealm

ema, naine ja sj
ühenduses Konradi

^onnmmistlise partei pak
mais Wene linnades pvae
Meeboatvaldajad nõuawad
radÄe ja PvluninLe ninc
nõude öarwitusele wütnnM
Wveickslasbe wastu. P ra>
vawatsewat kommunistid il
wtäiku. kus Konradi pilt
ora saaks põletatud.

Laus<mne'i kasinosaalisl
hepwl tunnistajate ülekuu

Lauj«me'i arsti Mont
kckse ette Prantsuse komr
sünni poolest wenelane.
et hiljuti Pariisis tema tütj
nud uks Wrangeli wäe
osutub Rap^oporte poliitill
waittasena (Mkõik mis sugu
wälja ei peaks minema ja 1
lised tapmised suyugi toom
liKte teooriatega. Seepeas
aluste kaitsjate poolt Nc
Durnowo tapmiskatse l\
Pommide teidmist Genfi
enamlist propaganda kooli
rtka insener Smith kinni:
poolt ette toodud seletusi 1}
ioeris walitsenud walge tci

Pikema seletusega Wer
walge terrori kohta esiireb
„Nakanune" endine toim
Moskwa professor Kljutshj
Koltsaki walrtsuse liikmeks,
le ei Äewcvt enamlisele riig^
esimestel kuudel Wenemac
j<mduse wastu mingisugust
tarwitahid. Tol ajal ei
mingisugust terrori walits^

Punane terror algcmi
walitsust hakkasid ähnxirdc
ja kui kodanlme ajakirjal
alustas wihaft sõjakäiku
Wastu. Kljutshnikowi sõnc
nõukogude walitsus Wene
rele uuesti ühendanud ja
mis tuaewam Saksamaast, j
lust pole tunda saanud,
sõnade peale wastatakse
üldise naeruga. Seepeale
ja professorilt, kuidas sel)
et endine Saksa riigikantKj
nemad suuri metsakontse
Kljutshnikowi wastuse jäi
dud asjaolu wäga iseloom:
tarwis, miS oma riigi a
taali paigutab wäljamaa

Selle järele a-'iüakse
jäte ületuuiamisele.

Maurice Konradi onu, j
shokolaadiwabrikandi Vi!
Vitb Koirvadi kes ainult
ja kelle ülesastumine arc
seletab, et tema isa 1918.
Uritski tapmist ööd omas
wõetud ja teadmata kuhu

Minu ko'
Grigori ksi

Ma oken juba Piiteris,
wõõmsteinajas, Marja A
des, sest esialgul polnud
Esimese! päewal palus tc
helistada, sest õhtul pidi
Wälja sõitma. Tead^i
nõuaR ta kindlasti meie
sõitis minema. Ma jäin
lamasin sohwal. Teks.^n.i
Aleksandrownat. Wao:.isii
ole. Wastuseks tuttaw
tähe peal: see on, 5c
tik? Sini oled Piiteriö,
sõida; miks nii. Sõida
Me, wiibimata. Nia ccu

Ma ei teadnud, nii:- tj
ei tahtnud. Helistasin
nale ja rääkisin taak lOitl
waÄas, et nüüd muud iil'
Vastasel korral wihaörad
asjast midagi ci saa. ^
tuli kohe koju, olles trä.^.a
tulewad wast ettchLiied. !
waSW alati erilP täh::'-'p^
M eeldaja. ^Ma tnmi.-n

Samal ajal tuli noabj
kadewna tuttaw härra "
meie Rasvutini 13i|
kaastr wõtta. Ta tahii . yoq|
wõimsa wanakesega", r.cgi
OHme sellega nõuS, fino
esialgul temata sisse c
autos ootama. Kui
Wastu wotma, kmsulne

Sõitsime Gorohowaja r
putin istris söögitoas oinal
Warja wahel. 9ragu
meid ttvttu eüe&a&ttua:
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dföcfeifrrts? ®offd
Litwideerimine.

ichv, et tema Baieri saatus M-'
|trc ir-õtab ja ennast peab asemi-

f- da Tnriategijab wiie aasta
!r lututajlb. !

tü^uaivalduste saatel ulatanud
lerilc füc ja crwaldanud talle tä-

la ro!ui maAwwõtmise eest.
, ct ürijr"terroi't jcoa kommeti-
jdlLU taasa oli mänginud, et

miKu.ij.le bergMttni lõppu teha,
Veeliini testival itsusse, siis

lüud^iti riigipöördest teab-a um-
iu ööso? <8. now.). Kohe seepeale
Jautx ier t&icejanaron kokku walit-

millest osa wõtsid ka Preisi sise-
nng ja ^välisasjade riigisekre-

Walitsuse koosolek kostis kella
ta olnud täielikult pühendatud

ida tariv itusele tu>M& wõtta
ksulaste wastu.

luötanud walitsuS Sakfa rahwa
j^rgniise üleskutsega: „Münche->

jtiionb jojariistuS isikuid Baieri
walitsuse, wangistas pe-ami-

lgi ja lvoUiS omale õiguse ku-
[iigi walitsust, määrates kindral

itsa wäejuhatajakS ja wast hi?«
imuSje astunud Hitleri Saksa

juhtijaks. Loomulikult. ei saa
is!<.'ste otsuisi makswaiks tun-

asemel, et toetada Saksa. ü?K-
sitlewaid wendi Rheinimaal ja

wiib ülemalnimetatud rii-
hirmsasse õnnewSse, ähwardab
kutsud esie! wü<liswaenlai« sisse»

piiridesse ja h-ukutab kõik loo-»
^se-lu terwenemise peale,
ssammud rahanduse <vlal on kaasa
et Saksa marga, kurss piimase

fui wälisturgudel tuntavalt on
jee aga on määratud hukkumisele
^l, kui Müncheni pöövasel ette-

lks olema. Saksamaale ja Saksa
tunnil kutsume meie kõiki

Saksamaa üOmeele, korra ja
sele üleS. Kõik mässu mahafuru-

id sammud wiidakse halasta-
läb-i." Peale selle awaldati

m sõjawÄÄise wõimu üleandmi-
»kti lLtte." 9. now. kella 5 paiku
sgiwalitsuseLe Bambergi kaudu
cks, st Kähr kohe peale vahwuS-
wäljakuulutamist Müncheni õlle-

^i ja Lude?rdorfsi abing nende sel-
rahw-uSsotsialiStide was-tu tõsi--

yat tarwitusele wõtnud.
rahust awaid teateid antud sama

liktunnil edasi ka kõigile Berlii-
»älissaatkondadele. Ja nüüd on
peaaegu täielikult likvideeritud,
jmi hoonesse palku pugenud
Hitler lcmgesid hoone ärawõt-

wcheni Reichswehri osade poolt
kes eelmisel õhtul tõotuse oli an-

walitsuse juhiks saada ehk was-
tl surnuna oma waen laste kätte
sialgselt ainult haawatud. Wii-
põhjal olewat temal kord» läi-

laÄud wabakS, ausõna peale, et
snam midagi sarnast ette ei wõta.
tde „Oberlandi" ja „Reichs-
katmine ja nende päralt olewate

^warade konsiSkeerrmine sündi-
Mlisteta.

NfiHdke
iol-suppoittorld

ODIKI ft K9
rroklid* (porotömbsoont®)

Itt wxstu. õiged ainult pii*
karpides wabriku plom-
rerustatud. Müük apteekides
]a rohukauplustcs.

*
I

w
ittlcr wangistatud.

|2. now. Budapestist teatatakse,
rlamendi liige Main on arretee-
süüdistatakse, et ta on tahtnud
Meri mässuga Ungaris parem-
pöret sünnitada.

ommunistlik erakond
liali saadetud.

now. Münchenist teataicckse, et
mittlik partei on laiali saadetud
likud lehed ära keelatud.

Saksamaal seni pa«
wälja on lastud?

on seni paberraha lastud wälja
suuruses. Seda arwu kirjutatak-
— w.000.000.000.00cX0v0.00a

fted Baierisse marst-
«ras?

teatel tehtawat PrantsuA-
ig^dalt eeltöid Prantsuse wägede
Merisse.
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MMi UitMk fiiffiotfefs
Pulgalised Protestmeeleawaldused protsessi puhul
Maal. Kaebealuste tunnistajate ülekuulamine.
^ ühenduseK KanrcM protsessiga
»mimwmsMse partei pahem ttiw MgiS suurs-
watS Wene linnades pvaegu n«^oawÄlduisi, kuS
Me^sawaldaja-d nÄrawad fuvmanachtkuist Kon-
vwÄe ja Pvluninile mng karmide smZveabi-'
nSude varwitusole wötmist Wsnemaxil coswvcüe
»chwewlaste. Wvsw. Pmntsuse lehtede twtel
QwaTsewat^ LommmMtid ifeai kõrvaldab ron-

rahwa «S awÄikult

Wene-
Konradi

ema, naine ja sugulased. Ülipõnew õhkkond kohtusaalis.
Mõne nädala, järele saanud pevÄond tesda,

et i|a maha olewcu lastud. Seejuures jäänud
surmamise üksikasjad ia põhjused teadmatukA.
Paljaste käteaa olnuö tema lapsed smrmtud
lahtuma WenemaÄt. Korteri sisseseade ja
määratud hõbeda b^Mlwa-vad wõtmld omvmla-
sed ava. Konradi perekonna sõber Murol
(Mostvoauxst) pem-ab pikemalt wägiwalla
juures mibamkäiku, kuK Konradi pilt

Sra s«M põlet atud.
Laus<mne'i kasmofaalls aga joMffe too

bepwl tMMiStajate ii&fintWnift.
arsti Mmtcrndoni järvle ?M>

Mne «te PLcmtsuse Lomnmmst Raippoparte, keS
wenvlane. Rappopovde seletab,

et hiljuti Pariisis tema tütre poale aZ-ewat lask-
mw ukK Wrangeli wäe ohwitser. GeejuureS
vsMub Rapvoporte poliitiliste tolpmMe

tm mm ''tvaLtasena ükskõik miSsuguW poolt nemad ka
wälja ei Peats minema ja tähendab, et poliitik
üsed tapmi-sed sugugi kaoKkõlas ei olewat enam-
lMe tvooricäeaa. Seepeale tubetatakse kaebv-
vluAte kaitKja« poo-lt Rappopovte'rle meelde
Durncwo tapmiskatse lugu JnbevlaAemis,
Pommide leidmist Genfi terrlmstide jtmveS,
enamlist propaganda kooli BalognaS jne. Amee
rika insener Smith kinnitab mai-or ^
poolt etite toodud seletust 1916.—1921
veriS walitsenud walge terrori kohta.

Pikema seletusega Wenemaal wakitsamd
tvalge terrori koöta esineb ka BeMnis tlmuwa
„N<Mnune" endine toimetaja ja praeguno
Moskwa professor Kljutshnikow, keS kord oli
Koltsaki walrtsuse liikmeks. Tema sõnade jäve-

juures mida Wenemaal kommuniMse riM-
pöörde järele schweiiÄaste kallal olewat tarwi-
tktud. Õössti niitnud hiinlased ja punawäela-
sed surmale mõistetuid kuuliplloujatega otse
maha. Wangimajasid, kus schweitslasi kinni
peetud, ei olewat iialgi köetud. Ja Wene tal-
we juures olewat see asjaolu iseendast juba ka
määratuks piina abinõickS.

Teine majasõber Mattli tõendab, et Konra
di onu omal ajal ühes sadandete teiAte isikutega
nõukogude walitsuse Poolt ekslikkude andmete
vShja! maha olewat lastud. Teateid selle koh
ta saanud tema omal ajal kirja i«el WemmaM
asuwailt schweits lastelt.

Lausann^i apteeker John Wardov,
Schweitsi va-hwuslise liiga esimees, Les nõudis
Wovowski lahkumist Schlveitsi pnnaZt, seletab
oma sammu haawawa wastusega, mida Wo>
rotvski SchweM liidu nõukogule olewat and-
mid. Huwi pakkuS omas seletuses hotelli „Cs°
cili" Mlner Willimanni, kes tapmise järel est-
mesenia Konradi juurde oli tõtanud ja temalt
tuleriista äva oli wõtnud, Kellneri seletuse ja-
reie tähendanud Konradi temale: „ Lasksin
need enamlased niaha." SeWest jüreldataHe,

et temal w-

Crrma-ster QtleS, et tema WeStt pöri olewat
WorowSkl tapmisega ja ka walmis olewat iya
kord toetama Kon^ddi taolisi isikuid, ning and-
ma neile rahasummasid terroristlike aktide kor-
raldamisekS. Crouasier seletuste puhu! palub
sõna kaebsalune Polonin ning seletab mna ja
Konradi nimel, et Worowski tapmise põhju
seks oli armaStuK Wenemoa wastu ja et nad
iga fttmaptfk walmis on korda saatma samasus
fiwft ierroristlift akti.

Ajalehetoimetaja Crouasier seletustel on
weel laialdasem järelkaja. Erakaebaja wolini-
?ud nõuawao Crouasier Waswtusele tootmist
tapmisele õhutamise pärast. Prokuröör pro-
teöbeerib selle wastu, ning süüdistab era kaeba
ja woliniKe tunnistaja löksuajamise püüdes.
Küsimus^õpuiik lähendamne antakse prokuva-
tuuri hoolde.

Edasi pWtestoeriwad erakaebaja toolini-
kud ka selle Wasw, et mõlemad kaebealused
awalikult lubawad nõukogude walitsuse wastu

korrata terroriftlffl akte esimesel owanewal \vfy
tumisel ja seega täieliku tapmiste õhkkom»
loowad.

Üldmuljetel, miS saadud neljast kohtupat'
wast, ole.wat kõige tugcwam just kohtusaalis
walitsolv ülipõnew nieel^olu.

PöneiMlL Di-ciaai tingitud esimeses joorteS
kaebealuste — Äourabwi Polunini — äärmi
sest rahulikkusest.

Wähemagj ärewuseta kõnelewad mõlemaÄ
knis Wovowsli tapmine noil ette kawcüsetud
olnud, kuna juba ware:n juhust otsitud mõnda
enamlaste ninameest tappa, kuis istgi kuulih
enne tapmist ära teritati seks, et ncib operat
siooni korral mitte kerge poleks eemaldada»
Põnewuse tõstiniseks kohtusaalis aitawad kaasi
ka werise kättemaksu hädaoht, mis nüüd ripub
kõigi Wenes asuwate schweitslaste kohal, nii et
nüüd Konradi protsessi elab , kaasa kogu
Schweitsi rahwas.

Parempoolne mässukatse Angaris.
Ahendus Hitleri ja Ungari rahwuslaste wahel.

walitsuse kukutamise kawatsus.
Eol. Gombos Ungari Hittler.

Bethleni

. . , , _ r.r, .. - ... _* wastandina Konradi seletuschele,LI--»"
jänduse wastu mingisuguseid surweMnõusid
tarwitatzid. Tol ajal ei olewat Wenemaal ka
mmgisuguft terrori walitsenud.

Punane terror alganud siis, kui encmMt
walrtsust hakkasid ähwardama walged wäed
ja kui kodanlme aj aki^anduS ühenduseA seega

^iim nõukogude walrtsusealusöas wihast
wasw. KlMshnikowi sõnade järele olewat just
nõukogude walitfuK Wenemaal lagunemHe ja»
reie uuoSti ühendanud ja temast riigi teinud,

. cst, '
tunda saanud. Nende Kljutshnikowi

misis tuaewam
st pole tund

Saksamaast, kes seni weel enam-

sõn

tema kaaslasi Ahrensi ja Diwilkowskit tappa.
Kolmanda kohtupäewa lõpupoole haKas Kon-
ra-di kaitsja erakaebaja woloniku DiVeri pat-
riotiSmi puuduses süüdiSwma. See süüdistus
kutsus publkumi seas tormilisi küduawaldusi
tfftle, mMÄde peale kohtu esimees isegi publiku
mi täieliku «maldamisega oli sunnitud ähtvaw-
dama.

Neljandal kohtuPa etM esinesid tunniStnja-
tena Konradi ema ja naine. Konradi ema, kes
kohtusaali ilmuS sügawa leinalooris» peatas
pikemalt selle juures, kuidas enamlased tema
meest mitmel puhul wangiSwsid, kuidas nad
Konradi perekonna wavandused äva tootsid ja

ühenduses Hitler-Ludendo rssi wäljaastu-
misega Münchenis tuli owalikurS umbes sa.
masugune wälUvastumise kawatsus Ungari
parempoolsete poolt, rahwuskogu saadiku
Uiainiga eesotsas. Wmmane wangistati neil
Päewil W-ngiS, teel Baierisse. Läbiotsimisel
leiti Ulaini juures tähtsaid dokumente, miS
näitawad, ü ühenduses Müncheni sündmuste
ga ka Ungari parempoolsete Poolt riigipööre
korba pidi saccketmna, Bethleni walitsus kõr-
wÄdatama ja pavsm-poolne diktatuur makKma
pandama. Uue parempoolse Ungari walitsuse
peaminPrikS olekS niisugusel korral saanud
Juliuss Gömbös. Salasepituse Algile saadud
Ungaris järgmisel teel: wiimasel cvjal märka-
nud Ungari politsei suurt Saksa soost pärita
obewa-te noortemeeste juurdewoolu, kel mingi-
sugust kindlat ametit polnud, kes ka ametit
ei näinud otsiwat ja kes seejuures aga sumte
rahasummade üle olewat käsutanud. Neid

noorimehi jölgideS, saanudki politsei terwe fel
le lov jälgile.

Ulaini tuures leitud dokumendid nüitawat
weel, et Hitleri ja tulemase Ungari walitsuse
wabel kcuvatsusel olnud wastustik toetus-
leprng. Uues walitsuseS oleks Ulaini saanud
söeministri koha.

Veale Ulaini wõetud kinni weel marur-ah-
wuslise lehe „As Zeli" endine toimetaja Sze-
mer ja Titus Bobula, ajalehe ^Ameerika" toi-
metaju.

Ulaini kinniwõtmise puhul Pärinud saadi-
kuteguS aru kolonel Gömbös.

Asja uurimist juhtiwat Praegu Ungari pe»-
minister Bethlen ise. Terwe selle loo puhul
tungiwat Ungari parempoolne ajakirjandus
Ungari walAsusele ägedalt kallale. Saksa r'.ch-
wIÄaste liikumist, nimetatawat Ungari aja-
kichanduses Euroopa uuestisünni alguseks.

kuidaS Konradi peale pikaajalisi kannatusi wii
mati 1913» a. haigemajja suri.

Konradi naise sõnade järele olewat just
Konradi perekonna saatuK tema moest Wv*
vowSki tapmisele tõuka-nud. Konradi sõidud

peale waStatakse pealtkuulajate
naeruga. Seepeale küsib Konradi LaW-

ja professorilt, kuidas selgitada' seda aSjaolu,
et endine Sakfa riigikantsber Wirth hljuti We-
nemaol suuri metsÄontsessioone on saanud.
Kljutshnikowi wastuse järele olewat ülemaltoo-
duö asjaolu wäga isellwnmKtaw Sa^a^oSti^e Poolasse ja Berliini olnud tingitud tema ema
,°rw.z. m>» -m-r.ig, °w'^- aWmS kapi- ssaiguftst. B-rlim Wem Wtk-Ä>a minms.
taali paigu^lb wähanwa ettewoteteSs». tähendanud tema meeK, et „saatdmnaS wast

Selle j<wl« asutakse fo«ta>lu0te wmiSta- mida xi wöib juhtuda " ning andnud temale
jäte ül-ekuuiamlsele. *

Maurioe Konradi onu, rikka Peeterburk
shokolaadiwabrikandi Viktor Konradi, tütar
VdM Konradi kes ainult Saksa kselt kõneleb
ja kelle ülesastumine arglik ja tagasihoidlik,
seletab, et tema isa 1918. a. se^embris peale
Uritski tapmist ööd omas korteris kinni o&toat
wõetud ja teadmata kuhu wiidud.

juhtumiseks raha tagasisõiduks Zürichi.
Konradile Kasulikkude seletustega esmos

Montr«tx ajalehe toimetaja Crouasier, kes
warem umbes 20 aastat Peeterburis oli ela-
nud ja ühenduses riigipöördega kogu oma wa-
randufe oti kaotanud. Crouasier toenduSte jä-
rele töötanud enamlaste juhid. Saksamaa huwi-
des mng saanud Saksamaalt toetusrahasid.

Jm»diw«st«me meeleolu
Baieris.

HitlerÄudendorffi nMsu eelpäewA Bcri-
eris maad wõtnud Äärmise juutii»ewasw-fe
meeleolu kohta sõna wötte-S, kir^Mab ^Prager
Presse": JuutidewaÄbasv ^ meebeolu ^ pea-
öhMajaks on muidugi kurikuulus „VõMscher
Beobechter". Gml otse nimetatakse isilmapaisd-
wmnaid juute nimepidi ning tuuakse nende
näopilte. Rahwussotsialistide partei seireta-
riaati on üles ssatud pilt „Rituaaltapmine",
mis kujutab juutide poolt tapetawat noort tü-
tarlast. Pilt kannab allkirja: ,Kui keegi ei
peaks uskuma, et juudid oma rituaalide jaoks
wajawad kristlaste werd, siis wõib tema selbe
kohta meie partei sekretariaadis igalpool tõen-
duist leida". «Senini on Münchenist wälla
saadetud V Juudi perekonda, kellest mõned
wäljamaalased, teised Preisi al-anmd. Wälja»
maalaste-juutide kohta olgu tähendatud, et
nemad juba' 20 kuni 30 «aastat Münchenis asu-
wad.

Rende lapsed on Baieris sündinud, Saksa-

mcoa eest ilmasõjas wsidelnud ja paljud neist
on Saksa alamad. Wäljascvatmise eeMijaks on
tawaliselt kodune läbiotsimine; juhtub nrõni
bäbio^Aawafft mitme ülvkonna omanik ole-
ma, stis jätkub Mest otsuse tegemiseks.

Wäljas«adetawale antakse 14 pMwane
tkkhtaeg.

Wäljvscvatmisega käib kaasas korterite wõK-
rändamine sakslaste kasuks. Tegelikult aga
paigutatakse nendesse kortenlesse enamasti sa,
lajaste sõjawäeliste organisatsioonide liik-

möid. ^
Korterite wõSrcmdumisega kaob wälja-

savdetuil wõimalus oma korterid wahetada
korteriga mõnes teises Saksamaa osariigis
ja seega on neil siis üldse wõimalus wõetud
Saksamaale jääda.

Wäljamaale asumise korral langewai» «»-
mad määratute maksude alla. Nii nõutawat
juutidelt, wäljasõidu korral Saksamaalt, isegi
kolme aasta maksud ette.

Minu kohtimteed „
Crigori Rasputlnlga.

17. september.
Ma ofett juba Piiteris. Peatusin „Põhja"

Wõõmsteinajas, Marja Aleksandrowna tuba^-
des, sest esialgrll polnud waba tuba saada.
Esimesel päewal palus ta Raspuöinrle mitte
helistada, sest õhtul pidi ta mingi asja pärast
Wälja sõitma. Teada saades, et mina siin,
nõuaks ta kindlasti meie Maskäiku. Marja
sõitis minema. Ma jäin üksi. Raamat käes,
lamasin sohwal. Telefon. Päritakse Marja
.Aleksandrownat. Wastasin, et teda kodus ei
ole. Wastuseks tuttaw hääl laulwa kõlaga o
tähe peal: Mis see on, kas tõesti sina, Aan-
tik? Sina oled Piiteris, kuid minu juurde et
sõida; miks nii. Sõida kohe minu juurde^
õkohe, wiibimata. Ma ootan."'

Ma ei teadnud, mis teha. üksi sõita ma
ei tahtnud. Helistasin Marja Aleksandrow-
nale ja rääkisin temale kõnest RaZputiniM. Ta
waSias, et nüüd muud üle er jää, km sõita.
Wastasel korral wihastab ta niiwõrd, et minu
vsjast midagi ci saa. Marja AleksandrowiL^
tuli kohe koju, olles wäga ärritatud. — Nüüd
tulewad wc-st etteheited. Ta nõuab oma isiku
wastu vllati erilist tähelepanu. Ta on haigla-
jfeft eeldaja. Ma tunnen teda juba.

Samal ajal tuli naabertoast Marja Ar-
kadewna tuttaw härra Tsh. Teada saades, et
me^e Rasputini jmrrbe sõidame, palus ta end
kaasa wõtta. Ta tahtis wäga tutwuneda „kõik-
wõimss wanakesega", nagu teda siin nimetati.
Dllme sellega nõuA, kuid hoiatasime teda, et
esialqul temata sisse >astun:e. Tsh. Pidi meid
mvtos ootama. Mli Nasputin nõus on teda
wastu wõtma, kutsume teda. t

litsime Gorohowaja nr. 64 mazaZse. RaK-
putin istus söögitoas oma kahe tütre Mara ja
Warja wahel. Nagu oodata, wõis. wõttis ta
meid woötu aiitcheidetega: miM ei oie mma

ennast näidanud. MikS olen oma Peeterburi
sõitu warjanud. Kui tema wihane an, muutub
tema wäga metsikuks^ näojooned terawnewad
nmg paistawad kaugele wälja. Silmad tume-
newad, silmaterad laienewad ning näiwad km
oleks nad ümbritsetud walgustawa wööga.
Kuid wähehaawal paranes ta meeleolu ning
ta muutus jällegi lõbusaW. Näo kortsud kadu-
sid. Silmadest helkis kawal heatahitlikkuZ ja õr-
nuS. Jmesbamlswäärt muutuw ja meeleolu
wäljel^aw nä.gu on tal. Marja Andrejewna
tabas silmapMt ja ütles, et meiega kaasa sõi-
tis sõber, kes ihaldab tema tutöawaks saada
nin" kes praegu tema kutset autos ootab. Oota?
mata kess Rasputinis üles uus piiramata wi-
haboog. Tema nägu wõttis kollaka wärwi. Sit-
mad walkusid tumedalt ja wihaselt. Toorelt ki-
sendaZ ta: u%—ha, siis waat' mispärast
sa minu sest oma siiasoitu warjasid. Sa tulid
Mofkwast ^muusikaga". Küll oled sa mul hea.
Sõitsid minu juurde asja lahendama, aga ise
tirisid oma „mufhM" kaasa. Sa ei saanud te-
mast lahkuda. Niisugune oled sa sii-K. Mitte mi-
dagi ei tee ma sinu heaks. Wõid cmv minna.
Mil on onm prouakesed, kes mind avmasta-
ivad ja hellitawad. Minge minema, minge mi-
nema", karjus ta ja jooksis telefoni juurde.
Meie olime selle toore wäljaastumise järele
MM wälgust löödud; meie ei osanud enam
rääkidagi. Mõistmatult seisime paigal ja wsa?
tasime tema otsa. Wahepeal kutsuA ta kedagi
telefoni läbi wäljcv ja hingeldades, närwiliseÄ
.wärisewa häälega kõneles:

— „Südameke, oled sa praegu waba? Ma
sõidan sinu juurde. Sul on hea meel? No oota
Weidi, ma oben kohe sinu juuveS"«

Riputas kõneto-ru kahwli otsa. Võitjana
tvaatas meie cksa.

— „Mul pole Mostwa pBHidPefi waja;
pole waja. Piiteri prouad on paMmad tM,
mosNvalastes^.

Haawamine ja wiha matsid mu kori. Hoo-
ga jooksin wälja eeöÄtta. KöM jõupingutuse

peale waatamata ei saa?md ma pisaraid tagasi
hoida. End kasukasse riietades ei leidnud ma
tyaru-ka awausi. Ma kordasin ainult:

— „Jialgi« astu minu jalg Me toore ta
lupoja läwest üle. MiSki ei sunni mind seda te-
gema". Meie jooksime tema korterist. Meile
järele karjus ta weel midagi, millest meie aru
ei saanud. Ärritatult ja nuttes jutustasime hr.
Tsh.-le raskest wahejuhtumiseft, mida läbi Äa-
ina pidime tema pärast.

Marja Urkadjewna oli meeleheitel. Temal
oli wäga RasmMni abi tarwis. Tal olid päe-
wakorval tähtjad asjad. Kuid mina ei saanud
mõtelda oma aSja peale, ei saanud wälja kan-
naiada mõtet, et mina sarnane teotuse osali-
seN saanud.

18. septembril.
Kui suur oli aga minu imeStuS. kui hom-

mikul wava kõwötoruS kuulsin RaSputini pch-
met häält: — „ Südameke, ära ole wihane mi-
nu pÄle eilse pärast; olin liiga haawatud. Ma
mõtlesin, et sa sõitsid minu juurde, kuid sina
tirisid kaasa „mushiki". Ma ootasin sind nii
kaua. Ma olin wäga haawatud. Mul oli wa-
lits. Nii muutusin ma metsikuks. Ei, ei, ära
riputa kõnetoru. Kuula mind. Nüüd tean ma,
milleS asi fetsob: mulle jiMZtas Marja Ar-
kadjewna. Sõida kohe minu juurde ja loobu
Pahandamast".

WaStasin. et ei sõida, sest olen liiga pahan-
datlid, sest haawamtne on weel wär^Le.

Selle veale ütles ta, et ta wiibimata mu
jnnrds fSivab. Tõelikult oligi ta tunni pärast
meie juures. Oli wäga alandlik, õrn, palus an?
deks ja mitte wihane olla. Kuid imelik oli, et
ta oma tegewusest häbi ei tmmud. Tundus, et
ta meie haawamisest arugi ei saanud. Temas
oli midagi olgajalist, niiwõrd wõõrast m> ie
arusaamidele, et isegi pahandada ei saa. Minul
lahkus ootamata igasugune haawatud tunne.
Ta on kalval ja tark; see on kahtlemata; samak
ajal on ta km mstslarve, kelle tahtmistel min-
git piiri pobe PaMch. Mr Meraiasin oma mõ

tete üle tema kohta — juba liig haruldane isik
on ta; aru saades, et ma enam pahane ei ole,
muutuS ta uuesti rõõmsaks.

— „No, waat', nii on hea. Sul on lihtne
ja pu«has süda, sa oled hea; ma õige waatlen
sind. Nüüd aga tooge wälja see, kelle pärast
mell see kakelus lahti läks. Ma tahan teda na-
ha".

Tema silmades heMs silmapilguks püüd-
matu kawal ilme. Kui härra Tsh. sisse aÄns,
suudles ta teda. Nad jäid einet wõtma. Koha!''
sõitsid weel mõned Marja Arkadjewna tuita
ivad. Laua ääres istudes muutus Rasputim
nägu jälle tumedad. Jäi wait; mittesõbralikult
waatles külalisi. Kutsus Marja Arkadjew!'^
kõrwale, kellele ette heitma hakkas külaliste
kutsumist:

— „ Misjaoks sa neid kanakulle kutsusid
ja helliboÄ?"

Hiljem läks ta magamistuppa, kus Marja
A^djewna toatüdruk Shura oli, ning hakkaA
wiimasele kaebama:

— „Ma olen haawatud. MiSjaokK smu
proua ümbritseb Frantikut kanakulli dc aa (nii
nimMs ta harilikult mees-teralMaid); kõik
nad wahiwad tema otsa. Ta sõitis mmu
juurde, kuid siia iendawad igalt poolt kokku.
Ma tahan teda aidata; kuid selle juures^ pmb
ta ainult minuga olema, mitte aga teistea-a".

Sl)ura jutustas, kuidas Rasputin nutma
hakanud: „Jnm-ala eest, proua, see oli nii ime-
lik. Kõneleb nii haleda häälega, kuna pisarad
ainult woolawad. „Miks teie ennast ärritM",
ütlesin mina, mul hakkas temast kahju- Tema
aga wastab: „Mui on walus, armas, walu/
on". Ni,ng lõi sellejuures enesele wastu rinda.
Mul hakkas temast nii kahju, nii kahju proua".

KülalMe juurde ta enam ei tulnud ning
läks warsti minema, mi°nd pühapäewal mna
juurde külla kutsudes.

— „Waat', saad näha, Frantik, kuidaA
mind armastatakse ja austawkse. Mitte nii, km
icic moskwalased"
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„Mart mäetab".
Estmene lumi. Põllutööde seisukord maaLsndades. Weel
Wardipöewal paiguti loog maas. 4. now. müristamise wihm.

Tartus wefi Pantonsilla ära wiinud.
Tuttav» on Wanarahwa sõna: Mart mäe- Isegi kõrged metsade alused, mis kunagi wee

tad. Kadri kaotab, Andres arutab, Ziimon all pole seisnud, lauletawad niiüb jär/txbena.
teeo silla, ALglas niidab xeaütkinni ja ongi Teed on nii poriseks ja põhj-tuks mõnes ko-
talu? rvaSmis." Tähendab, isaisade päewiit has muutunud, et igas>'.gu liikumine koh:ti
M tuttSV, et mardipäewa ümber esimesed seisma urn jäänud. kohas on ligi tuu
suuremad lumetuisud on, mida aRes Aadri- aega pea iga päew iniöfcit wihma ^danud.
päewa sulad kaotawad. Aa tänawu püüdis Madalaniad põllud oi! wee all nagu kewade!
«latt oma Võrra jõudumööda „mäetada", lume sulamise aegu. Nii wihma>ft suwe ja ise-
kuid tuli õige wilets Välja. Tallinnas pü- äranis sügist ei m-älcta ka õige wcmad inv-fls ööst sadanud lumi hommikuni ainult ka. mesed- O
tustel, kuna ta maas kohe sulas. Tartus suur mesi pontsonfiõa ara wiinud.

Tartust teatatakse- ^ Alaliselt tõusew wesi Emajões, wõtab laia-
G s t m e rt t luml sadas Tartus ööl li selt maad oma alla. Öösel wastu 11. skp. wiis

wastu y. skp., msjuures hommikuni kena ta ^uusilla asemele ehitatud pontoonsilla ära.
korrake kawstel püsis, kuna maa sugugi fiü« Ka lirnna ääres majad, mis kalda ligidal, on
metanud et olnud. puha taee sees. Pälludel on hulka kraami wee^arzumaalt kirjutatakse: läbi rikutud.

Lumi maas! Öösel wasiu püha- Jänoamaa lainetab,
päewa, i\. nov. sadas H?ar)umaal NN? pöä. Paide ümbruskonna madalikus on tänawu-
r«md tugeiva -tuule saatel lumi maha, se wihmase aja tõttu põllutööde seisukord ise-
ühe tsentnn. paksuselt. j)äerva jooksul sulas äranis halb. On kohti, kus hein alles loogus,
lumi jällegi ära, hoolimata sellest,, et päe- isegi weel nntamata. Selle kättesaamise peale
wal weel wähe lisa tuli. Lumi sadas täiesti ei maksa enam mõteldagi. Samasugune on
sula maapinnale, mMine nähtus meie ilmas- mitmel pool lugu suwewiljaga. Suuremalt
tikus näib j ärjekindla kuju omanud olewat, osalt on see küll' kokku pandud, kuid enamasti
kui meelde tuletame, et ka mullu ja tuna- mächalt, mis alaliste sadude tõttu hukkuda äh-
mullu lumi tuli sula maa peale. wardab. Mõnel pool seisab suwewili loogus.

Missugune aga muidu pilt maal on, sel. Ka kartulite üleswõtmist takistab mitmel pool
lest kirjutatakse meile harjumaalt, p<*litt>e- peale alalise wihma weel wesi, mis kartuli-rest. wagudesse kogunenud ja neid ääreni täidab.Uputus Harjumaal. Tuliwilja orased on madalamat, kohtadel wee

Muda ja pori muudawad kõik teed läbi- all. Külawahelised teed on suuvemalt osalt
pääsemawks. Gn päris käidawaid teid, kust sarnases seisukorras, kust läbi pääsemine koor-
ei juleta enam läbi minna. Madalamad hei- maga wõimata.
namaad on päriselt .jänvedeks muutunud. Pärnumaal pole lugu parem,
lvthm ei mõtlegi järele anda. q. noV. õhtu Torist kirjutatakse:
sadas müristamise wihma. Enamjagu Vilja On juba nom. algus, siiski on paiguti Keel
seisab põldudel hunikutes, kus nad töbt mar- wilja koristamata, ka mõnel kartulidki wõtta.
jad ja pealt kasVama hakanud. Gnneliku. Wiljarõugud wettiwad alaliste sadude käes,
Mas seisukorras on need, kes Vilja rehega põllud lainetawad. Seemnewilja alawäärtus
xeksawad, sest neil on ju kuiw Vili kotis. ja põllumaa kündmata jäämine Ähwardawad

Lohu poolt mehed kaebawad samuti: Su- tu'^wase «asta lõikuse peale mõjuda. Lüvsi-
wiwKja aunad on pealt sõnnikuks muutunud, karju pidamiseks ja sigade nuumamiseks wiVja
eriti mädanemas on kcmuwrlj-ad. Enam wair- ei jätku. Ka hein on must ja alawäärtusline.
jÄiSdes kohtes ja metfcMres aftöwatel auna- Peale selle teeb rohke wihmasadu suurt kurja
d>el lokkab tihe, pikk oraS. Jõgedes-uo-jades heinakuhjadele, mis madalatel niitudel poole-
woolab wesi kaiatt M ballaste, wöttes oma- ni wees seisawad. Sarnastest kuhjadest jääb ai-

.kaissu herm*hch|jad. Olgugi, et maapind püsib nutt sõnnik,
kaua sula, on sellest IsiiSrt wähe kasu — Nn- Ka W orumaa mee all. '
nitöö wõimaidub waid VSrgeil lviwastel, Põlwiast kirjutata.kse:
kruusastel mail; ma-dalnmil ja sawistvl koh- Wiimaste suurte sadude taaa-jävjel on Põl-
tel üldiselt on töötamine mõttetu. Wigile li- wa ümbruses jõed üle kallaste tulnud, nagu ke
saks weel uimt, nns sadades sula maa peaile, madise suurwee ajel. Soodes isa luha weerudel
teeb oraste Ilttw-ise seisukorra hädaohttikuks- mädanewad heinakuhjad wse sees. Põldudel

Wirmnaa wee hädas. mitmel pool on wiljarõukude alla wesi kogu-
Alalised juured wihnmwalmAud, wahel ko- mid; samuti on ka koristamata wiljapõldusid

guni müristamise hoogudega, nagu 4. nom. wee all näha. Loomatoitu on wähe kaswanud,
panemad igasugused sügisesed Põllutövd seis- palju on loos juba alawäärtusliseks muutu-
ma. Hilisem ja toorem wili wälMel on mä- nud, nüüd on weel sellest,ki palju wett jäänud,
danenud. Paljud rukkiorase wäljad on wee nii et eelolewal talwel karja toidu puudust
<ell. Maal kui linnas on keldrid wett täis. karta tuleb.

Orawa walla mehed kaebawad'.
Dänawu iüzis ouia suurte wihma wülingu-

teg-7. on wist löönud ickordi. Js^'gi wancm-ad
raugad ei mäleta, et mardipäe/.'.al Puisa jõe
ümbruses olew heinamaa nii laialt wee ell
oleks olnud, nagu tänawu. Kewädine suur wesi
jäi palju taha.

Wõru ja Pitseri maakonna piiri jõgi Puisa
on tõusnud üle oma kõrgete kallaste. Snur wee*
fonu wiib omaga «al'.a tõik, m!s ette puutub:
weepinnal on näha ujumas heinu, linu jne.

Kuhilates on wili läbi märg ja hakkab kas-
wama. Hobusega juurde pääsemine wihma-
meega pehmeks muutunud maapinna tõttu
on wõimata.

Läbipääsematuks on muutunud ka küla-
wahelised teed. Talupidajad ise tõendawad, et
ainukene wankriratta kinni pidaja on se^-
rumm, muidu wajuks ratas jäädwalt porri.

.^Kaja" walimistagajärgi
wasstmas.

„Ka!j>a's" nr- 298 ilmus teade waVanõuko-
gu walimise tagajärgede üle, kus seisab:
,.Kunda wald" — kommunistid 7 kohta.
See ei waZta tõele, sest on olemas ainult
Kunda-Malla wald, kus aga Land^dlvatide ni-
mekirj-cvs üldse kommuniftlift nimekirja ei ol-
nud- Küll aga on saanud 7 kohta nõukogus
wäikekoh-a pidajate, kehwade asunikkude j« kä-
Dööliste ühine nin.eki>ri. — s.

Hundid Pajusis.
Pajusi walla elanikkudele on hundid päris

nuhtluseks. Hiljuti murdisid need päise päewal
Luige asujas mitu lammajst maha. Nüüd on
nad kolmel ööl hulk hanelsid, kolm lammast ja
ühe kuue aastaise, wäärtusliku sälu maha
murdnud. Peale selle weel ktaeri kiskunud.
Gord tegutseisid nad suwel laialt,siis peeti suur
himdijaht äva>, kuid näha polnud ühtki.

Kui piksewardad puuduwad.
Keila ailewist paar kilomeetrit eemale, Hawp-

salu maantee äärde, on läinuld aaHM kolm
korrapäraMi lelliökiwihovnet ehitatud, mMZde
juurde ka <oce kiwitee wiib. — Hoonetesse on
wlikcirdetaw a>ine paigutalud — kulid.
tea. mispärast, puuduwad mainitud ehÄusel
piksewardad.

Sarnased hooned Peaksid kahtlemata pikse-
wiarrastega wa rutatud olema, sest õnncitusVz
korral oleks see kogu ümbrusÄe hädaohW,

eriti alewÄe. —k
Petseri Luteri-usu kiriku pi-
dulik nurgakiwi panemine.

U. new. kel! \2 oli petseris pidulik Lu-
teruse usu kiriku nurgakiwi panemine ja ki-
riku aluse õnnistamine. Nurgakiwi õnnis-
tamist toimetas piiskop Aukk, pannes kasti-
kesega kõiki Vähemaid rahasid, päewapiltlikke
üleswõtteid läinud jumalateenistusest aias
lahtise taerva all, sest Peteris puudub Lu-
teri usu kirik, ühtlasi ka kiriku asutajate ja
tegelaste nimekirja. Sündmusele oHid kokku
tulnud ko>gu petseri eestlaste-luterlaste pere.

Rekord nimekirjade,
Petserimaad
38 nimekirja esitatud «

Petseri ma»akonnanõukogu walimiStM
38 (II) nimekirja antud. Nendest on 2ü
tee poolt korvas leitud, kuna 2
guseid täiendwsi ja parandusi nõuawad. Antu»
n iincf i r j abc ft on 9 ühenduses ja ^ üituwad»
— üf;cnb';;t!J.b> domokvaatliku nimeÜTDSde -
nimetuse all. Mndes nimekirjades esinevxlÄ
esimestena: maalonnanõukogu esimees Trom,.
abiesimees Jesimow, m^.akonnairialitsuse esi-'
mees Beresin, rkl. Stherbakow, Laura walla-^
wanem ©tt>arrcr ja tuntud setu ärkamisaja te?
Zelane preester Raag.

Sellele nimekirjade ühendusele^ wastukaa^
luks on 15 ninieUrja — põllu^õj>ate — ni
metuse all, mitmesuguste „endiste" suiuruste-
ga: endine maakonnawalitsue esimees Ham
mas, endine Dankjawitscr wallawanem Or^
low, endine Panljawitsa wall-^wanema.
Fedotow. Erandina „endistest" wõib nimela.-
da praegust hariduse osakonna juhatajad
Grünthali ja 4 kohalP waÄasekretaäri.

Eesti sotsmal-demokraatl- tööliste partei
ja iseseiswa sots. tööliste pavtei, liit on eittai.
tud maakonna koolinõuniku Usaigcv eesotsas»
Neljanda rühmiwsena on Wene rahwusliksw
nimekirjad, kus ssmcwad: Irboska wallas «
õpetaja Makarowski ja Senno wallas Miko--
lahin. Tööerakond ja krundimehed on esita-
tud end. rkl. Koemetsaga. Teised nimekirwd
kannawad mitmesuguseid setu ja Wene wäike-
maapidajate, kalameeste j-a erapooletute ni-
metu^si.

Petseris politseikordniku
kallale tungitud.

jo. N0V. Viibis peiseris kordnik Neu-
mann linna ääres, Masloma külas pulmapi»
dul, kui paluwd Võõras. Lt aga küla pul-
mades riiud alalised asjad on, siis on polit-
fei ametniku pidul Viibimine ka pidu pere»
mehele nagu kindlustuseks. <£>ösi ilmunud
tundmatud isikud pidumaija, küsinud, mis.
^Võmm" siin õiendab, koristagu tema end
ko-he minems. Aordnik palunud Viisakalt
käratsejaid rahule ja pannud ette, ühes pi»
dulistega ka uuesti pealetulijatel tantsima ha-
kata. Selle peale löödud kordnikule mingi
asjaga pähe, kuna üks märatseja pussiga
kordnikku raskesti selga haamanud, mis pea-
le wiimane meelemärkuse kaotanud. Asjale
saadi kohe jägile ja arreteeriti Vennad lvi-
nogradorvid, keiledes ka Neumann haigema
jas meelemärkusele tukles haawajad ja löö-
jad ära on tundnud. Arstlisel ülewaatusel
selgus, et Neumanni haam on elukardetaV-
Winogradowid toimetsti wahialla.

S? RUBEROID1
on kõige odawarn ja parem katusekatmisa materaa

Peaesitaja kontor fVB<lasi>3- Tallinn, Saun*
tän. nr. 3. Kõnetraat 3-69. Ruberoid müüakse
paremates ehitustarbete ärides.

Riigi õhukaitse.
«. Gt.

1.
Möödunud ilmasõda 1&14—1913 «. tõi esile uue

wSeliigi, õhulväs, mis üheS teiste wäeliMdegÄ edu-
kalt oma übesandstd täitis. Waezmt-eaewus wih5»s
vindelt sügaw-ole sÄlj«t«ha. Rahulikud kodanMid, kes
>tul«pälrkonnsst kaugel rrigi tsentrumites sm ? igaväe-
wast elu ed-crsi rühRsid scr fõyaCoBobusfi azolehtedest endile
etteTujutcstb, scvrd uue ssjv-viista iübi häda ja
wil-edfust wnda. Mitmed tuhanded inimesi, eriti naäsi
ja lapsi sai hukka õhupommiwAe läbi. Waenuiliste
mMde peabwnad Md alcrti ärewil õhupsabetVngi wõi-
matusel nn Päewal km öösel.

Pvaegu walitseb rahu. Aga teFtfeataffc lxftnail sõ-
jarrlstu, öeldaHe — .Mhad vahu — wcÄnnsba föja
waHtu." Piiratakse sõjalaewade ehitust s>a häwi>tatakse
lahingulaewu, näidates .suuvemoelset inimarmastust ja
«ahitpüüdeid. tuid samal <tjaJ wcrlmistatckkfe gaase ja
SHÄasmu, konstrueerbtaZse hiigla suurtükke. Jälgi-
des kõM neid „rahireMew«kmistu.si", näib, et suurem
ost, tühelpanu on pühendatud õhuwäele. Õieti on siin
5aZs wooilu märgata: ühed tvõtmvad õhuwäe tulc-
wiVu äärmiselt, fantaAUiselt, teised nõrgalt,
lbkkul-t. ülekaal on snW esimestel ja nad vaj>awad
om-a põhimõtteid fuba sündinud santidele. Olgu kui-
das on, tö' sellel alal on energiliselt Mmas, igaüks
teeb niiwõrd kuidas lubab olukord ja vcrha. Kesktee
nende tühe woolu wahel on siisli ^tõenäolisem — tule-
was-es sõjas wõidab endÄeVt tääk ja kahur, kuid ai-
mÄ>t õhujõudude Zaasabil, wiimane kmdllusdab täägi
Ka kahuri otsustama löögi.

Riigi õhukaitse tuurid tuleb kahes grupis mõista:
1) Zennujõud, kui wäelnk ja 2) õhukaitse, kui seesugune
«ma ffetjjtr, kuid tähtsa lisesande täitmiseks. Lennuiõud
MaS täidab üheS armeega^ kui abiwägi, VM lshmgu
weÄandoid, peailstungU ja -tasnd-umisel. Lennujõu

te^ewus kooSwlastatakse armee ülddegewusega, millest
kumnew«d tema strcowegta ning taAiba. Lennujõu
Mölised üle^ded jagunewad powaHjalUukt järgmi»
fcft: a.) Shuluure, b) wõitlus maapealsete sihtidega,
e) kooAöõ Dahurwäeaa, d) sidetsenrstus ja e) wõitlus
vaenlase õhlÄicreV".skkuW.

Mimane ülesanne nihutab lennujõu, km armee
Ahe osa, õhukaitse ligidale. Siin sulab nende mõlema
teguri, s. o. lennujõu ja õhukaitse töö ühte, kuid
mõne wah-ega. Nimelt: lvvenlaje õhirla-ewastibu hä-
Vitamine süim-ib lennujõu poott enamasti teiste
ülesannete däitmrsega koos, waenZÄse oma.territoorru-
Ml, mis on km tMstuse Wrlvaildamine oma üles-
ande <nvite!s luurekaigu) täitmisel. Kuid lennujõud
tegutseb ka aktiüoselt wastase õhuwäe wastu, missu-
gune -tegewus wäljendub: a) wastase lennukits otsi-
mises öhus >tema oma Piirkonnas, eesmärgiga, lahin-

lsse astuda ja noid hämitada ja b) wastaje lennll-
Zxnmrte hänmam-ises õhupommrtuÄe läbi. Iärje^

lidÄt — lennujõud, tui armee üks lüli, oma üldte-
gaou^es, wõtab ösa wasbaie õhuwäe häw-itamisest, ja«Meptws, mchir»ft ^dWörffi m isSBw^nb
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kui armse ühte osa mitte segada ei tule, sest mõlemil
on oma otsekohesed eM^ed ülesanded.

Õhukaitse ülesandeks on waskrse lennukrde häw-i-
tamine, kes on tunginud meie pinnale, ükslõik mis
sugusel otstarbel. Sarnane õhukaibse koosneb: spe-tsiaal
?ahurwäest, -inseneeriwaest ja lennuosadest. Õhukaitset
tuleb Maadelda fa mõista rahu- fui ka sõjaajail kahes
osas — raioonide (teatud puikktide) õhukaitse ja wae-
rühmituste (armee) õhukaitse. R-aiooni õhukai-tse
haarab oma Äla linnad, ühes tehaSte, ladude, vaud-
teesölmede, i'adam«>te ja kõigi muu asemetega, millede
lõhlumine sõjakäigu pe-ale mõjuda wõib, sellega meile
Kl>hjulek. Wäerühmituste õhukaitse kujutab endast
rinde kaitset, haarates oma alla wäeosade asupaiku,
rinde sõjamoona, ladusid, eluasemeid ja üld>se kõiki
nvid punAe, mida waenulise õhuwäe eest tarwilik
kaitsta. Rinde õhukaitse liigub edasi ehk tagasi ühes
lahinguide käiguga-, armee teg-^wusega, tema asetub
positsioonid.6le ja muudab neid wastawal-t selle armee
tegewusele, kelle kaitse: s ta on antud. Sellega on
rinde õhukMchse riigi üldise õhukaitse eelliin, mis was-
tase õhujõudu peab takistama: 1) tegutsemast meie
arinee was>bu j>a 2) edasi minna rngi pinnale selja-
taha. Kui wastane on sellest eeWnist üle pääsenud,
siis astub tegewuS^e selle rawon-i õhukaitse, mille pih-
ta waStane oma löögi on määranud. Arusaadaw, et
kui waSwse õhujõud rindest üle minnes, tee psal sihib-,
üle wahepeal asuwate õhukaitse rsrioonide lngub, siis
ta -juba nende poolt edasiminekus takistatud peab saa-
ma. Sellepärast peame tunnistama, e>t üldise riigi
õhukaitse mooduZchawad (lugedes waenkase poolt riigi
tsentrumi). 1) Lennuwägi, kes «ma üldtegAvuses
waStase lennukid hälvi wb j>a sellega kaudset õhukait-
set kujuwb; 2) õhukaitse osad rindek, kes armeed
warjawad sa õhuwaenlast üle piiri minemast takista-
toafe ja 3) õhuttlitse osÄd sisemaal, ra-ioou-id^s. V?, lä-
bimurdunud wastase õhujõudu peawad tagasitõrjuma
ja häwitama, oma piirkonda kaitstes õhupommituste
eest.

2.
Ohukmtise, rindel kui ka raioonides, nagu eelpool

ilühidabt öeldud, koosneb spetsiaal kvhurwäest, inseneri-
wäe ja lennuwäe osadest. Spetsiaak kahuriväe all tu-
lleb mõista, zeniitkahurwäge. Kohe ilmasõja alguses,
kui lendmasiu ikka rohkem hakka>s kcchsu tooma, erili-
sed hawitajad lerm wlib weel wWakufunema-ta olid,
wõstil tarwitusole woKtuaÄnõuna kahur. Alguses ei
olnud mõjuZvaid zemitkahuÄsi, sellepärast kasutati
hariilikke kochurisi, neid was»tawakt üles seades. Peab
ülbema, et see suurt asu ei annud: laskmine õhus ki-i-
vel-t edasili-ikmoa, kõrgust ja kursi muu-twa kennuÄ
pihba nõuab eri>list meeskmina ettew-almistust, eri-
lift laskemeioodi ja mis- kõige tähtsam — erilist sõja
riista, mida ei ^saanud olla: ülessoatu-d 3 «tollilised
wÄsakahuvid. Sõjawägi nägi selles laskmises lihtsalt
laengute kulutamist, tuna lettbatrib ütlesid, et nad
sarnase tuliAta-miise poale wilistawad. Kuid lood muuä
tusid pealse seda kui kohale ilmusid kergemad ja ras-
kemad zeniitkahuvid, -kui mcilja töötati laskemetoodid
ja meeskond õpetatud sai. Sakslased hindawad 1918.
a. suwel zeniitpataireide poolt mahalastud lennuKte
arwu 30 prots. peale. Sellega tuleb tõfifett arwes-
tada. Pvaegu^l ajal on zemMahur wiitvõrd arene-ZM. « Mtf SM«S». WWW nWz-
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seks Inglismaa õhukaitse põhijoone, paistab silma,
et sval häwit.ajat!: lennuKte kõrwal suuremat tähtsust
zeMtkahurwäele antakse.

Wawtleme aeroplaani lennwbaktikat. Praeguse a»ja
lennuki kiirus on kesikmiselt 200 'lm. tunnis. Päewal
saab lennuk wähemalt 2W0 mtr. kõrgust hoidma, et
luurata, pomme heita ehk fotografeerida. See on
keMnine norm. K"uid peame silmcs pidama, et lennuk
tähtsatel -kordadel, kui seda olukord ehk ülesanne nõua-
wad, minimaalset lennukõrgust wõib tarwitada, niis
oleks 500 mtr.; teiselt poolt, knnuT wõib meile häda
ohtlik olla, tegutsedes 8000 mtr. kõrgusel. Öösel, pi-
meduses, ja pea enamasti, lennawkse wäiksel kõrgu-
sel, 500-—20CO mtr., et parem oleks orienteerida, ja
kergem oless pomme täpselt märft heita. Siis pea
me weel mälehaima, et lennuk kiirelt kõrgust wõtab ja
seda wähendab, pööranguid wäledajlt toimetab. Sel-
lest on selge, et zeniitpatareid, päewal kui ka öösel
tegutsemiseks, peawad olema warustatud relwadega,
mis suudaks ^ kõrgele kui ka madalale lasta, kiirelt
sihti muuta ja kiirelt tulistada. Kõiki neid omadusi
ühele velwale kombineerida pole wõima-lik, sellepär. on
Mnitpatarei warustus kujunenÄ?» järgmiselt: kauge-
kcrffjad zemitkahurid, seejuures wõimaMult kiirelt tu-
liSwwad—laskmiseks suurtele kõrgustele, kuni 0000
mtr. ja enam; kerged zeniitrahuDid> kiirlaskjad, lask-
miseks 1000 .mtr. kuni õGOO mtr.; ja raÄed kuuli-
pildujad, laskmiseks kuni 2000 mtr. AinrÄt nende
velwade kombinatsioon wõib anda hea> wõmbluse päe-
wal ja öösel lennuste wastu wõidelda. Tagajärg ei
olene aga a>inult nende rslw-cche kombinatsioo-nist, waid
ka tundawal määral velwade anvust. Äniwörd su-ur
peab ollema tarwitiku raiooni õhukaitses zemitikahurite
ja kuulipildujate arw (patareide üksiised) oleneb ära
1) raiooni suurusest; 2) maas-tiku karakterist ja 3)
waenlase õhujõu suurusest ja taktikast.

Järgmisena, seame lähemad zeniitkahuNväe üles-
anded, missugused oleks: a) tõkketule loomine ümber
kaitsetawa ra-woin, mis pvab olema mõjuw, b) ühes
tõkketulega lennuklte gruppide tulistamine eesmär-
giga—häwiltada lennukid esiteks, ja teiseks, grupi
killustamine, et nle-ie hawitajad wa-swst üksi kuilt õhu-
lahingus alla lasda wõ iksid, c) lennukite grupi kui ka
üksikute ^lennukite tuliÄa-nvine sihi kohal ja d) tülis-
tamine eesmärgi ja metoodi järele, nagu öeldud punk-
tis b, lvasta-fe lennnkite äraleimul.

Zeniitpatareid rinde õhukaitses peawad olema ker-
gelt Wkuwad, et oma seisukohta muuta, mis on
tingitud—rinde (frondi) liikumisest, wäeosade gruppee-
rimisest ja, iseenda kaitsest (pommitus õhust, waAase
tahurwägi). Raiooni õhukaitses on sellel alal zeniit-
Patareide kohta wähemd nõuded, kuid peab arlvesta-
ma enesekaitse otstarbel asupaiga wahetusega ja lii-
ku mi sega edasi ehk tagasi taandumisel ehk rinde kau-
gele edasiminekul, millega raioon õhukaitsst täielisÄt
ehk osaliselt enam ei waja. Mib, et peawad olema
zemitkahurid^ alalised, kohtadele asetatud ning autodel
kiirelt edasilitkuwad.

Öösel on zeniitkahnr ja kuulipilduja pime. Kui
sellest pimedusest üle ei saa. siis ei ole neist relwadest
kasu, öösel aga sünmwad kõige laiaulatuslisemad ja
" cbvitawamad pomwitamislennud. Wastase lennukite
sidmist piTnedaS ja kättenÄdamist vcchu-rwäele ninammkm MiijjuiAinMfb HrrJmltonvih 4a fkitifiiM.liS®Wüiw Jp 4HÖnflW38Ä*

punktid. Kuulamispunktid saawad asetatud kooskõlas
patareide ja projektori j>aam. seiWohtadega, arwesse
wõttes waSdase lennuliine ja rmoone õhukaitse iseloo-
mu. Projektorite jaamad «rsuwad samadel tingimis-
tol. Nend'7 tehniliste abinõude arw ja omadus peab
wastama !onm:Äte t?g-'wuse taktikale ja cmvule,
eriti raiooni suurusele. Projektorite arw ja ^upai?
peab wõinvaldama nii suuvt walaustust, et zeniit^ayur»
wägi waba!.t 'tegutseda saaks. Side kuulamispunktids,
projektorite jaamade ning zenirtpatareide wvhÄ poab
olem»F absoluut korralik, ilma wahej^aamadvta, et
kiirelt teateid anda liginema õhuwaenlase Ae (wleku
siht, kõrgus, mio). Koit need tehnilised abinõud, mis
koondatud inseneriwäe üksustena, et olla kiirelt üm-
berasetatcKvad, peawad olema liikumise suhtes küllalt
wõ imelised.

Öösel tarvitatakse 'tähtjamate sihtide käitaks õhu-
pealetungi eest õhutõkLeit». Reed on õhupallidel (850
kuni 1500 fuö. mtr.) üleKtõstietawad wõrgud, kuhu
wa:nla'se lennu? sissesattudes alla kukub. Wõrgud
luuvi^e sihi esl ja sarnasel kõrgusel, missugust öösisel
pomn:itamise>l w>aenban« charwitab. Gi ole Põhjust iga-
kord neid õhutKkeid päewal waenlase eest warjata,
sest tsadm-me sarnasest asxaolust mõjub lenduri peale
tuntmvalt, sunnib teda tas ennem sihti oma pommid
maha heitma ehk jälle nii kõrgsi» minema, kus täpne
trehwamine wRmata.

Ka,u-dse õhukaitsena tarwiitatakse maÄeeri-mist, ehita-
des walemaaMlbu, s. o. ehitusi, puid, teesid jne. —
Sarnased maSkeerimised ei täida aga mitte kaua oma
ülesannet, lest päewawalges, mõne axa jookfu5, saab
waZltane selle üle selgusele jõudma.

Sunnneerides ülaltoodud, peame tunniSdama, et
zeniitkahurwägi w-ajab omas tegewuses, eriti öösel,
kaasabi. Selle kaasabi annab inseneriwägi, mille ük
sused organisseritaks-e ja warustatakse, w«Ä«wa meeS-
komm juures, projektoritega^ kuulaMiSaparaaMdega,
õhu-dõketega ja sideabinõudega.

Neil põMstel on rnsenerÄväe osaide, kes kuukuwad
õhukaitsesse, ülesandeks: 1) .kuÄato ja kätte juhatada
waenlase õhujõu liginemise suuna, kõrgust ja arwu;
2) öösel walgustada wastv^e lennutid, neid sellega
kätte andes zenritpatareidele ja meie häwitvjotele; 3)
luua larauloituÄist sidet õhukaitse raioonis; 4) ehita-
da õhutõkkeid eriliM tähtsate sihtide kaitseks ja 5)
korraldada maskeerimise toid.

Zeniitpatarei koosneb 8 kahurist jv 8 kuMpildn-
jast, .tuleükfuisena loodakiie 2 chk 4 kahurit. Projekto-
rite kourpanii koosneb 4 rühmast, iaas rühmas kuuS
projektorit sa kaks kuulmnisjaama. KooStegewusel on'
tarwitusel järgmine wahekord — üks zeniitpatarei fa
wähemalt üks projektorite rühm.

Häivitajate lennukite grupp määratakse rinde ehk
raiooni õhukaitsesse kohapeal asumast lennuosast. HS-
witajate grupp wähemalt 8 ^lennurkit, wahekord (ole-
iWb raiooni ulatusest, tähtsusest ja wastase õhujõu
tegewusest) Mriittahurwäeaa särgmine: üks grupp,
'kaks patareid. Nende hawichajn.^ AesandekS on: riigi
territooriumile .tungiirub masbase lennukitega õhu
lahingu He «Lltuda, eesmärgiga wiimaseid alla lasta,
misjuures tegewus järgneb kahte p-rioodi — enne
waState sihile jõudmist ja sihilt taaaffmtnefuX.
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ue-b ei täida aga mitte Strüa oma

mõne aja jootfull, smrb
elgusele jõudma.

laitoodud, peame tunnWoma, ek
ljab omas -tegewuseS. ervtr öösel,
ibi annab -ntseneriwagi, mille ük-

De ja warustatakse, waÄawa meeS-
?MlKrmisa!pa«»Mdega,

^inõudega.
ii msenerÄväe vs«tde, ?es Zmckuwad

tdeks: 1) 'kuuk-aba sa fätte juhatada
tginemiie suima, kõrgust ja «mm;
s waswse lennutid, neid sellega
rtareidele ja me« hawikchttele; 3)
jibet õhukaitse raiooms- 4) ehtto.
feR tühtsa-te sihtide T<rilfcf3 ja 5)
imise töid.
[oöttcõ 8 ?«hurist ja 8 kuMplldn.
'staije 2 cfjf 4 Ächurit. Projelto.
?6 4 rühmast, igas rühmas luuZ.

jiuulainlsjaama. KooKtegewusel on
wahetord — Ns zenntpatarel i«

tttorile rühm.
grupp määratakse rinde ehk

toyapeal asuwast lennusest. HS-
8 dennirftf', wahekord (ole-

cst, tähtsusest ja wast-ase õhujõu
>urwaec>a järgmine: üks grupp,
e häwi.tlrsa!v iUes^ndek» on: riigi

Ignmd lenniökiteya õhu- ^
leesmärsiiga wi-inlaieid alla lasta,

järgned kahte perioodi — enne
[ust ja sihilt tagasiminekul.

*Tv4
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Lm

Sall t a n • ]t
Sinna elektrijaam» uued

ntUt fuba nädala eest Londonist mu „Geittol"
t«l» saadetud, ei ole tormiste ilmade tagajär-

iffa weel kohal» jõudnud. Laetv pvataS
^vahepeal KopenhaageniS ja pecckS täna-
Komme Tallinnas o(em&

PrmMuSmaal walmiStatud ffiftefüÜte ühele
cke katlale on Ma sadamasse jõudnud ja

laaMakse wüHa. Jlmarise tehasest tellÄud
kÜttekotde ehituÄööd on lõpule jõudmaS. Kd
uue katlamaja sisemised ehiwStööd lõpetatakse
ipea.

ttüriseaduse muutmise küsimus
tuleb linna korterikomisjonis arutusele nel»
I«päew« õhtusel koosolekul.

jKmta uue weewärgi ehitamise
küsimus

Svetaffe Nnna walguswse fa Vevmuretsemi-
Mise komissonks arutusele reede õhtusel
Slekul. EelbõödekS ja tchmlift korva
GmviS juba warem walitud inseneeridest
feisew asia-wn^crte komisjon esineb seal «rw-
tardega tehwd tbü üle.
ülemiste pttoe lveepi«d enne*

olemata kõrge.
Ml toM üle hsrttiwst kõr«m. Westmöra»

osa wee merde laskmiseks! awatud.
Eile oli UlemiSte jiärwe weepind 64 tolli

Ne hariliku seisu kõrgem. Sarnast wee roh-
kust järweS ei ole wmnaste ÄhekÜmne aasta
jooksul olnud j<r weepind wõtab enese alla
ümberringi kallast kohati mitmekümne sülla
laiunelt.leliigse tvee merde juhtimiseks, miS tä-

Wälimuse fooolffi

LsenGud eluteadusest.
Näitus „Inimese" esitaja Dresdeni tsrwis-

üoiu muuseumi poolt dr. med. R. Engelhardti
loengud, miS selle ja järgmiste nädalate Nxtl-
tusel (10., 19. ja 21. now.) mustapeade kluhi
saalis pestakse, kasitawad küsimust eluteadÄe
(bioloogia) mõttest ja wäörtusest meie hariduse
ja kultuuri kohta.

Kolmes loengus — „HariduS ic elutoa"

Imate sadude tagajärjel kogunud, on juba läi-
nud nÄjapäewast saadik zarwe mm Peetri-

dus", „Jnimsoo mõistatused" j<h ^Orgaanili
ne kulwur kul Goethe pävanduS" selartab kr
med. R. Engelhardt eelbähenbatud küstmu"
Kõik kolm loengut mooduswwad terwLku, kuld
wõimaluse järele on ka hoolt kantud, et rza ük-
sik ümmarguse pildi pakuks.

HpereiS Soome raamatukogu-
fcc&fc*

Soome vaamatukogude korraldusega tutwu-
nsmiseks ja Soome linna raamatukogutöid-
jahe Mewast osaavõtm-iseks korraldab Eesti
Raamatukoauhoidjate ühing õpeveisi Helsingi.
§tnafõit Talli.una.st 2ö. nowembril kell 1 Päe-
wal. TaMisõi-t 26. nowembril. Lcrewasõidu ku-
>lud kcmuab ühmg.

Osawõtta soowijaid üh-mgu liikmeid palu-
taikse üleS anda kuni 19. now. ühingu juhatu-
fcle (Dallmna linna vaamatukMl). üleAcmde
leheke tuleb niyri, eeSnimi ja wanaduS äva tä-
hendada.
PamoSti saadiku A. Cecchim piduM jumala-

teenistus
katoliku kirikus läinud pühapäewal oli roh
kesti kuulajaid kokku tõmmanud. Saadiku
teenistus kõne oli sihitud katolikuusu laiene-
mise edendamiseks Balti maadel.
TaSiuna kest- ja kutsekoolide karSkvMchiugute

koonduse juhatus
otsusöas ennem Mlult ikorvaldada suuvema
kontsert--mÄmgu ,/Estooni>a" kontsertsaalis,

on trükis ja ilmud lAdemal aja! müügile.

Sisu: Nowellid, luuletused, kirj Idused,
arwustused, rnemusrid, elulood, käe
kirjad jne.

Autorid: Ajakirjanikud, kirjanikud, luu
letajad, riigimehed, kunstnikud, eri
teadlased.

Jlustused: Näopildid, maastikud, sünd
mused, karikatuurid, kogupildid jne.

Hind 100 marka,

õnnetused ja k«rltööi>.
Puhkepäew ja wiin.

Kahe PSewaga 36 joodikut timawalt areStt-
maija.

LaÄmd lmspaewal pühapäewaL on £of&>
sei kokku 30 joobnud tmmesd tän-awalt tärmit-
femas5 arestimo-ija pcviguicmud. NähtawaZtk
on wihmcvsed ilmad ka nende arwu> wähenda-

nawu haruldaselt suurte wahetpidmnata kest»
järjel koj ' ^

«ljaväer
jllegne westwäraw awatud.

Uued tunntniiitajad Balti
jaamas.

KohallseS vaudteejamrsaA on eMsiod ttmnl»
nmiaicö», mis oma mge aja näitamise poolest"'
lõige tihti kahtlased nüsid olÄvst, nüüid Wrwal^
datud ja> a^emebe on uued paigutatud. miS

kcmmS nägusad, ning
täpsemalt Öt$afc aega näitawad. Satnutt
on uued tumrinöiiajad tcpeÄ rmmbritega, s. o.
0—12 ja 0—24 wcvruKtatud, mis rÄsijaiele
vonside llnkmmse ^ jälgimist sõiduplaanist. kuS
selle Maajad 0—24 näidatud, tuntawalt ker
gendab.

Põhja pauga erakorraline pea»
koosolek

pveti läinud pühapäewal. OtsuMati põhi ka-
pitaali 10 mibjvni marga wõrra suurendada,
wiälja andeS 40.000 uut aktsiat, a 250 mk.
AMiate vealis«erimise hinnaks määrati 450
marka aftsta eest, mis kolmel tähtajal kuni
31. jaanuarini tasuda tuleb. Tellimisi uute
aktsiate peale wSvatkse waStu kuni 30. now.

iMruikkudeseltfi „iiürniku"
peakoosolekul

läinud pühapäewal arutati mitmeid üürMsi-
musesse puutuwaid küsimusi ja kaaluti, kuidas
korierikrisii waStu tagajärjerikkalt wõitlema
peaks Hakkama. Põhjalik korterite übelugemine
tarwilise statistilise materjaali saamiseks tun-
niÄtati edasilükkamata tarwilikukS ja kohuS-
tati seltsi juhatust selleks tarwiliSte kulude
mÄäramisekS linnamalitsuse ees samme astuda.

WttgchaSawatest haigustest
m lkBmD «Sd<M (4.—10. now.) mÄDe
pooV tarwiShom osakoimale iecvLcvtud : kurgu>

WSrrÄdeZ eelmise nädalaga on haiguSbo
Mw 16 wSrwi tõusnud.

Tallin«a seminaari „ÕPPur-
Kogu".

Tallinna seminaariS kutsuti ellu „Oppur-
Kogu" juba aastal 1920. Esimestel eluaas-
tatel ei awaldanud ta suuremat tegewust ega
elumärki. Õpilaste isetegewus awaldaS en-
nast üksikute Ängide näol ja sellel ajal tegutses
neid kaks — Zmri Mnt. All«S läinud aasta
sügisel algad ^öppmckog-u" tsgewuseS tõusu»
aeg ning ta hakkas oma paberlisi põhikirja
pimkLe elustama ja oma õigusi maksma põ-
nema. Psale jõmuid tulid astuda smwemad
sammud, mis tekitasid ärewust, mis kestab kmn
siiaajani. Endised ringid tulid likwideerida ja
üldine organiseerimistöö tviia „õppurLogu"
põhikirja aliMe. See töö palmid lihtne, hoiti
kramplikult kinni wanast. Üldse olid avewad
päewcvd, peeti ägchaid S—4-tmmiW kooÄDfe»
kuid üMeise jävele kuni kewadeks asi masw
wähem õigetes röobastes liikuma haKaS. Äe-
wadel seati „Zppurk>ogu" selarwe ja tegewuska-
Wa kokku tcmawussks aastaks õige smrrejMne-
lime ja paliutõotaw. Eelcrrwe aastane labi-
käik tasakaalus 270 tuhande marga peal, mis
haruldane meie koolwrganisatsioonile. Sü-gisek
taheti asuda hooga tööle.

Nüüd on ka esimesed sammub astutud. Pü-
hadäewal, 11. now. oli esimene „kaswandikve
õhtu" sellel aastal. Käsitusel oli toema „öp-
pmKogu", tema haab ja halwad kAj^d." Al-
gus pakkus juba teist pilti eelmistega, õpilasi
oli haruldaM palju, vohkem kui kunagi wa--
vem. Referaat ei wõinud hiilgada. Kuid lä-
birääkimised tõid elatvust. Toodi esile nii mõ-
nedki uued mõtted õpilaste omawalitsuse kor-
wldamife kohta, mida wõimalust mööda kohe
teostama hakatakse. Kogu arutus kestis kolm
ja weerand tundi. Nagu näha, on seminaaris
jõutud üle sellest Zpilasnikum. surnud punktist,
milles asuwad praegu teised Tallinna keskkoo-
lid ja õpilased on ise oma asja kormldam. asu.
nud. Sellega on ka seletataw see iseäraline
nähtus et E. R. N. keskliidu asemikkekogu kaos
olekust oli seminaar ainus osawõtja Tallinna

koolidest. W.

kaS 9. wõi 16. dets. Kõned Mawad noorsoo- nud, sest oelmMÄ pühap. ja laupäewadel
ja karskus!iikmnN. Kõnelejatel on ette näh. kui ilmad tänawal wiibimiseks soodsamad olid^
tvd: hrad J. Tõnisson, W. ErnitS ja P. Hamv kõikus arestimajas magajate joodikute cvrw ik-
bmg. Muvisikalrst osa iÄidmoad saati noorsoo- ^ .60 60 ümber,
liidu dmlükoor ja üLsUud soliStw, keS pole SuUfttftittK
n»el täiesti ^>ää^ud, ^vrw^waAti 7 mrtfi. õöfel on Pärnumaal, Polli wal-
orel: so>Är hra A. Kasemets ja deklMOittsioomd ^ Karl Puutse elumaja üheS rehega ära

pr. Weser. r põlenud.Joulu eel on WvatsuS kormldadia veel m 8 nm hommikul on Virumaal, PüM
kirjcmduSline >Shtu, la«mda kuuwj^e rm^le taluomaniku Johan Kaldese heinakuhi
meke öäWrmÄe k^Mlkkude ostmwitel. ^ra põlenud. Omaniku kahju 9000 mk. Hei-

~ tud.
ära po
nakuhi oli põlema süüdati

7. now. õõsel on Wiljandi wallaZ talu-
omaniku A. Kurikosfi päralt olew rehi ühes
masinakuuriga ära põlenud. Tulle on jää-
nud ka rehepeksumasin üheS aurukatlaga.

guse saanud arwatawasti aurukat-
Omaniku

Tuli on alguse

Tuul purjeka madalikule ajanud.
Öösel wastu 4. now. on tuulest Kesselatõu

madalikule, Soaiemaal, uhutud Saksa kahe-

muti kutsutakse eÄu weel enne joulu „Oppe^
ring", mille Üleskutsed juba koolidesse laiali

saadetud W.
Teater fa mnulUu».

..GOtoouia" teater. . a ~ - „ , tl w .Mna, ieisipäewal, esietenduseks WAdrac'i ^komöödia „Aurik Tenarity". Esietendust- ligi mNpn m-rrka.
abonnement öasvdid makZwad. Homme, SesV-
nü dcckcil, alandatud hindadega „ Madame Pmn-

pydouo". Teatribüroo.
Draamateater.

Bgmwe, kÄnwtpäÄval, wiienidab L«da
„NaMe mW" (Fuento Ovejmm).

Laupäewcvl esietenduseks „Puln«pSew^^
mdi 4 tyaatuses. TocrörBüroo.

„Aurik Tenaeity".

S"*1Ä? žK,SSf°i.SS "tarni <Jm£jtr r h ^ briiuflh mÄa Einrskmann £ poolt ära, ilma et oleks suutnud laiemale la-
ssr?^Mn^L7digf«L^p^ " Tule K[Ä«nmi fel-v TAit.friWirun gumata, kmd arwatawasti er ole soe suur.

mastiline mootorpurjek „Meeri", mis lauc^
koormaga Soomest Daani teel oli. Laew on
ilma wigastuSteta, kuid lahtipääsemiseks tar-
witab kõrwalist abi. Laewa meeskonnaga õr\*
netufi ei ole.

Tulikahju Lembitu täuawal.
Whapäewa õhtul kella 10 ajal pääsiZ tull

Teatribüroo.
KoHenoatooriumi SpilaSte õhtu.

Metük meeS.
e». .. r iQ ^ „ . . 11. skp. tehti pvotokall Kungla iän. nr.. 10Techpaewal, U. no». Pannakse toime raudteet-haSt- tõMe Reinl,old Ta°-

„Estoonia" kontsertsaalis konserwatooriumi
poolt 2. õpilaste muusikaõhtu. Segaeeska-
was ära^awad erilist tähelepanu orkestri, oreli
ja ensambli (cello) klasside õpilaste ettekan-
ded. Puhaõ sissetulek läheb „Opilasabr" kas-
sa hea

ys/rs/s//////M/Av/WM/A

Eeatii paremat paberosse ei ole kui

„E w a"
16 tk. 15 m.; 2o tk. 30 m.

O-u. ,TUBAK".

JÕUDNUD HUüQHLE
Klriastus-Uhlsusa ,,AGRONOOM'i'

Pillnmelie tiskikiieiier 1924.
Toimetanud M PILL ja J. HÜNERSON.

Üheksas aastakäik
HIND MK. 200.—

6umem-fflttlni HobusekasvaUiSfi kSsiraam. II osa
Nlnd Mk. 171.-

MflkflgUa K»U« „Aflronooml" ladusi Tallinnas, S. Roosikrantsi tän. 12. —
Tartus, Holmi tfin. 12. — Eesti Seemnwflja- ja Tarwitajate ühisuste
kaupiustos, niisama ka suuremates raamatukauplustes.

K-U. ..Asronoom".

. . IKO _
V õislljkrriaJxx A&cuzus&f

Sport.
Nahwuswahelised maadlus»

wSistlused Kalewis.
LaupäÄval ja pühapöewa-l olid „Kalewi"

korraldusel Tallinnas suuremad rcchwuswaheli-
sed maMuswõiftlused, millest osa wõtsid 33
paremat maadlejat, neist olid 29 kodumäelt, 3
Lätist ja 1 sakslane. Wii-m-astest tulid kohale
aimtl üks: lätlane Bauman. WMllrstest olid
paljudki huwitawad paarid, mida hea meefcga
waadata wõis.

Võistluste tchnilised tagajäiled olid:
Kärbeskaak: Kurwits (Tarw Kcvlow), Pärn

(Tall. Kalew), Lõwi (Tail. Kaiew).
Suligkaal: Pütss?p (Tall. Kalew), Wäli

(Sport Tall.), Kocmnmi (Kalew).
Kergekaal: Kusnets (Sport), PraM (Sp.),

Käpp (Kalew).
Keskkaal: Kullisaar (Kalew), Ratassepp

'(metsik), Laurberg (Kalew).
Pockraske kaal: Steinberg (Spori) Loo

^(Sport) Puhkur (Kalew).
Raskokaal: .Peterson (Sport), Baumcmn

Wrawse-Riia), Baltimmt (Kalew).
Punkte said: „Kalew" — 14, „Sport" —

12, Tartu „Kalew" — 3, Riia „Krause" —2

tu peale, kes joobnud olekus oma naist Liisa
Tartut peksis, ning wiimast niiwõrd wigastas,
et haigemaija tuli paigutada.

Margad kioskisse murdnud.
öösel wastu pühapäewa on wargad Bal-

tiski maanteel nr. 48 HanS Uusneri kwsti.
kse luku purustamise teel lahti teinud ja

.wskist mitmesugust kcmpa umbeS 7000 margfi.
^Mrtuses ära wiinud.

Lubata ja plaanita ehitus.
11. stp. tehti pvotokoll jmst Haim Citroui

peale, kes Wolw jo Wabriku tanmvate nuc-
gale ilma linuawalitsuse loatia ja plavnita

%£ kuurid oli chickanud.

Surm joomise tagajärjel.
Öösel wastu pühapäewa leiti Jaan Jaaat

p. Lintrop Kopli tänawalt joobnud oletus
ning wäheste eluimärkidega lamami ast. L. ta-
heti Balti puuwNa wab-riku ambulantsi sacr-
ta, kuid wiimane h?itis teel hinge. Surma
põhjus esialgul selgumata.

Salamiin Koplis.
Laupaewal panid pol'tseiwõimud Kolkis,

Wene deh. nr. 105 elutsema Anna Persmanni
korteris läbiotsimise to:>ne, srst saadud toa.dete
järele pidada P silaja wmmgc' hangeldmnu.
Läbiotsimisel l: iti Pe°rsmanni kort rist 5 vu-
delit umbes 2 ja, poole toobj piiritusega.

Toimekusele saadetud
Arjandus.

Kafhtanta. 2l n t 0 n T s h e h h 0 w. Tõl
kinud J. Kärner. R. Ki"'iti tnn^irtotfinortib.
40 lhk. Noor Eesti lastcraamatud. Noor-
Eesti kirjastus, Tartos 1KL3.

„tlliõpilaslebt" nr. 9 — 7. 11. 23. <?»sti
üliõPilaswmM lKälekandja. Peatoim. Rich.
Janno.

WaStwtaw toimetaja T. Tomp.
Wüljaandja: Kirjastusühisus „Waba Maa^.

«Ml
Sfifltflll Robinson Kruwo "S

»V-'» ''



»N a V a 9! « •* ÄekflpSewal, 13. iwawArtrit. Nr. SSL.

f

Esteenla Mr.|Wene teater.
TMpäewal, 13. nowembril

kekl l/j8 Shtul
LfietendusekS

..Aiiril Zemlitv"
E. Wlldraci komöödia Z w.

Esietenduste abonement-
kaardid mattwad.

kesknädalal, 14. nowembri!
ttU VaS Khtal

Slcttbtitil tziNdad«g«

99
Püspiur

Leo Falli operett 3 w.

BrUMtMtH.
Kolmapäewal, 14. nowembri! |

Lope de Vega

„Naiste mäss"
(Fuente Ovejuna)

Al«us kett Va8 Ahtal.

Laupäeval, 17. nowembri! s.a.

„Pulmapäew"
Wilhelm Woltersi ja Sönigs»
brunn- Schaupi naljamäng

4 waatuseS.
«talt lil V*8 Ahtal.

..Mris etuart"
Kassas müügil abonement-

kaardid tÄskaSwanute ja
laste esietendustele.

Pätisetähtede eelmüük iga-
pS-w kella N-l e. l ja
5—8 öht. teatrikassas ja
Reisibüroos kella 1V-—4. pl.

Rahwaaed.
Zuht Paat Virn

Teisipäewal, 13. nowembril

..Rai Miii itort
lmdltvih"

üks sissekukwmwe 1 wa-^.
Peaosas Paul Pinna.

U.

«jalshased pDOw«kGjt«d.
M.

..VibAlIgl desa

Direkt«r a. W. Pr»mk«w.
H«ksa teatri tKumtbti.

Teistpäewal, 13. nowembri
S. T. Gchitzsrewa> osavõttel

> inpu HsicaocTb"
| P. Newesch:n'i draama 4 w.

«lg«s kell 8 Shtal.
Reedel, 16. nowembril s. a.

W. Z. Lihatschew'!
oiawöttel

.Koponb flaroõspV
Riwoir^i komöödia 3 w.

23. nowembril s. a.

V. I. I
toiMt».

estsaoz. imu

Teater
Jircn ffloir

R«wa 13.
Tel. 19.67.

TLaa, 13. »<»e«bril
1.

WM Mauüine
Struisky oventt.

4t

M

o

19

ui

KALOSSID
a

>el« Ml ffioi

HUTSGHINSON
ETfiBLl SSEMENTS —

HUTSCH1NSON - FftRIS

II! Illil M
HARBURGER CüMMlWrtRENFRBRlK
PHÖN1X R/G. HRRBÜRG R/D. ELBE

ott mõned weel ladus saadaval.

Maksutinglmiseb lfeäranls kerged

C. A. Wirkhaus ^ Tartus
Peterburi tän. nr. 42.

Tallinna osak. Wana-Wiru tck«. nr. 15.

0 ww«VfV«IBW9V VI VIVf
PIKK UUL. NR. 43, KÕNETR. 1198

il.

Kirew osa.
ih.

..Joare-fixe"
(«eU on köögi» kõlalised)

P. J. farss 2 mett.
«lg«s NU 7 ja 9 WuU

Pileti hinnad harilikud.

Ämmaemand
Anna Jõgi

iBaltiski mnt. 31, krt. l.

Puhastage
kõik metall-asjad

wedelik

.Brassoga*
%%%%%%%%%

wataiid" I sm«» Si»»»t«»»-li»s»s«
P-lliMW. rewüü l waak. I

ostab

ENGROS - LADU

'f-* • lv V H?r\

Eht puhtast willast Prof. Jägeri
Puhtast willast triibuline Jngiis
Eht poolwiilast Prof. Laamani
Eht Jngiis makkod
Willased Jngiis sokid kõige moodsamates wärwides.
Willased Jngiis naisterahwa sukad. Willased Jngiis sport-
sukad ja kõiksugu talwekindaid soowitab rikkalikus
wäljawalikus „Jockey Club
Wiru tän. 1. Kõnetr. 21-10.

kinnisel wõistluspakkumiselum-
' bes 450 pd.

waat
AlgaSk»» » Shtal.

Kesknädalal, 14. nowembril
üldhi«dad»ga

MM seeme"
.Otto Fischeri rahwatükk

4 waatuses.
ftjõa* Ifll 8 Shtul.

RÄjapäe.^vüil, 15. nowembril
Est^t»«d«ser»

.Harvad pchad'
Lawastaja ja peao^aS teS pitseeritud ümbrikkudes,Davl Piuna pealkirjaga: äraanda WarustuSosakonda,Teh-

m . . mka tän. nr. 16, kub'. 2. kellm 21 If € % ■ fPJÜI IM* 10 hom. 30 nowembril 1923 a.
«J 11 Sl d 9a • Sealsamas, tuba 15. benstini
Neljapäewas, 15. nowembril tehnilised tingimised saadawal

«»lLa«S«s— A^dis

Euclise Icsuds lõpetamise puhul kestab

Balertne des
pas"

<Frederikus ^r —Bild aus
seinem

2. Etein'i ja R. ^>reSber'i
komöödia 4 waatlti^s.
Mg»S 8 Shtul

Piletite hinnad 350—50 mrk-

PühapLewal, 18. nowembril
PSewane laSte.

.Dr Me M"
Elu etfeem lastele 3 aktis

tuntud samanimelise romaani
järele Ä. Burnett^i.

Wgn$ UU 3 pS«w«l.
Piletite hinnad 150—30 mrk.

Järgmine etendus esmas'
päewal, 19. nowembril.

! lella S—12.
Äinnad, mis kindlad 10

I Päewa, üleS anda E. markades
franko raudtee pealadv.

vee! e6gL! kuni laupäewam 17. now. Palun ost
jnišega rutata. Kõik kaup müüakse sisseostu hinnaga
Manufaktuur äris W. Karja üui. nr. 10.

end. Rosenbergi ruumis.

vähempakkumisel mitmesuguseid needisid 46V pd.
Pakkumised sisse anda kinnipitseeritud ümbrikkudes

^20 marg. tempelmargiga waruStatult Sadamatehaste
j walitsusfe kuni 5. detsembrini s. a. kell 11 e. l. sõna
^ Needid" all.

Tehnilised ja ostutingimised saadawal Sadama-
tehaste waruStufe büroo», MeripuieStee 13, Sri-
päewil kella 8 - 14.

GadamatehaSle walitsus.

tükki

loRm
RUKKI UNtfOSim

ktfraraldab
t. Mm ktafllolekn,

Ulltora maltsa.

Irasso"
Hetahphtnstuss nfiäfe

Head küünlad odawalt müüa, 8
pakkis a 35 marka pakk.

»NOSTK!A" Rataskaewu t. nr. 2.

Oksjon«

lin femfga
dWOMwi

ostab
250 pd. häid
kapsaid
oma vanadekodude jaoks
Pakkumised esitada osakon
nale, Wabaduse puiesteeNr. 4, tuba 1, kuni
17 now. 5. a. tööpSewadel
k. 9—1 p. I.

Tallinna Lw.
HoolakandaosakondU

Tuntud henduses oma töödega ja wõist-
len|i2ta odawate hindadega

auru wSrwiinise töökoda
H. Mmm, leilis
teatab sellega, et tööde wastuwõtmine on
Tallinnas, W. Tartu m. 6. k. 1. Kanga-

kudumise töökojas.

15., 16. ja 17. nowembril s. a. müüakse awalikul
enampakkumisel Sw. krae mi ladat mitmesugust
?aitsewäe8 mittetarwitatawot ja kõlbmata kraami, nõgu

i riideid, jalauSufid, kSSgi i* fÄõgi n?ufid,
äärefid jne. Oksjoni algus 1^. nowemdr. kell 9 hom.
Toompea laduS, Falki tee nr. 2-a.

t=!l!=!iS=HS~llf=lli=llt~III=IH~IEI
Mitte tallil

K«. nwc. mai. efutuit ja korteri osalond anna
nälja wihtmpallumistll Merilennil silla weealuse osa

raud kiwidega täitmise
tööd

ÜheS kiwide kohAe wedamisega. Tööwõtjale maksetakse
50% awansiua ette. Pakkumised tulewad osakonda,
Tallinn. UuS tänaw nr. 1O kuni 17. skp. kell 11 sitse,
anda: sealtsamast saab ka ligemaid teateid iga äri-
päewal kella IV — 14.

jmfifia 20 nr.nr. p.ale pruugitud, aga täieSti korras.
Kõlbulik kontorile, wõöraStemajale jne.

Kontor „Elso", UuS tän. nr. 14.

!!šl!l=lilEill=IIIEm=IIIEIil=|||=||f

iiriWttMhfc «Mii. JUttt »M« Mtt

Piiriw. wat. 16 kordon! ekltufe
wöistluSpakkumisel wälja»ndmi«e, mis pidi olema 15.
nowembril s. a. kell 10 saab ärapeetud 29. nowembril
s. a. kell 10 hommikul Piiriwalwe walitsuse kantselei?.
Toompea lossis. Esialgseks pakkumiste tagatiseks tuleb
sisse maksta 10 % pakntawast summast. Pakkumised
tulewad sisse anda kinnipitseeritud ümbrikkudes märgu-
^õna ^Kordonid ^ all.

Lähemaid teateid antakse Piiriwalwe walitsuse
majanduse osakonnas. Tallinnas, Toompea lossis ja
igaS Piiriwalwe jaoskonnas: NarwaS, Ätustmee alewis,
WSSbsu alevis, JrboSkaS, WalgaS, Pärnus ja Haapsalus.

ostab
Ed. TSsiSsch», wilditöök»,»
Tallin«as, jkuniaga Hn. c

Telefon 366.

üksikteenijakS ehk keetjaks,linna
ehk maale. Siini tän. 4. k. 10.

Kea mereäärne

talukoht
«LÜ»

ehk rentida, üle Paatsalu
Warbla p. a. M. Gronseldt
Jaagu t.

Kontori^

wälja üürida. Küsida not.
K. Wäli käest. Lai uul. 1^

Prantsuse. Inglise, Wene»
j- natuke Saks, letlt mõistja

(omsuM-
»tsid wsstawat teeristist.
Hesd soowitused. Paik»«ise^

lehe t»l!t«sse 2V—80 «ll.

Düüa

l&iii m
5 klass. Näha villardi täa
nr. 19, k. 17.

Mõned

Komi
töölised

leiawad tööd
A.-s. ,Zlmarlne'teh.se»

Rannawärawa puiestee 21.

9wfm
|MS «*. m* *4J9*>

inetunftid VSa W—12
taja teles»»

osakond
üldine

K* * . "J
AföH&T j» «rwepwauka PM Ma»

ÄrPchi MtttNkiii» k«La 1<
U«W«iste fä bchtsde Krasaatmtse asjus

Mr. 262 (1471)

Kuritarw
«et endine mai

ja Kiidelmann wõl
19SX » «M Mlt tü riigil

tcifc Snnrtfifiroäe ci

stvs^apat
toia S

eid rait
wrtftrnfflftuff päewmoalaele. A^ake
M9( Mk. Naga »imd kmtleme,
talmck, et eadift patarei maje
>Wtm HeiSwri poolt <m terwe rida

| I, | | ajflL. «- -i..4. **BBKRK TOImI pfllllUy HttUvOvf*
MS dfTniwfnW «abniStamise
laaSaditS sinab sama patarek ftrji
arn. Ca kõksu seatud kogmn ridaj
WAjamSeldud itimedeya. Eumemad

on toime pandud heinte oStu '
kaptea HeiSler kod«mik ttwelsteii

atifefl ligiktmdu ~

Üliõpilaskonna
juurde täil

«aSa järele on üliõpilai
laskonna otsused on m,

õpilaskonna maksuj
WKoolb põhikirja fakoa on juba

totud; teaduskondade seisukohad
ÜliSptlaKk

d täiendui
hariduSmini

chtavud.
TäintdiMawa moKttkdeS on

KaA, et selle täiockuSbawa waStuwõl
uMaSakse AiõpLattonna avmerm

stabAsek ja otStmÄckohasett.
aMrsel tael tnlekS siksoerida Ai
Wkorvcclduje põhijooned, niisama!

sündirmt».
Üldiselt sijaidav tSienduSkdwa,

jlattonna eduStuse poolt wAja töõba
põhimõtteid: üliüpilaskond mvl

gist ültõpilaSbest, — temaSse kuulu
ga sunduslik ja ViLpilaKkonna aSx
mine on põhimõttelikult Aiõpil-aÄk
TM ja teostub põhiseaduse järele
«— WopilaSkomia edustuse Laudu,
waatamata töötab üliõpilaskond '
taStiS ülikooliga: rektoril on jäl

liÜpibaKkonna otsi
AiöpilaSkonna on

Deewaldi waim«haige<
fusasutuse küsimus '

selguma.
Asutuse hooldajad walitsuse käest
MaK. Asutuse loodetav rtigistan
tahetakse omawalitsuse ehk seltski

tuSte kätte anda.
Soewakdi waimichaigete rawits

Zknc seisukord on wiimasÄ ajal w
vwutmmd, peaasjalikult wanads
tu, nnS tasumist nõuatvad. Asuit
pÄrduwad, kuuldawaSti, weel sell
dariigi walitsufe poole, et see kiF'
misekS samme ccktukK. Ühes sel

tsele ka lähemad andmed ^
ja Lokkuwõtte asutule hii
^ mida pvaegusel ajal

walitsu

WaMsuse ringkondadest on
Kst toetust Seetvaldik, kui eraasl
kl anda; selle tagajärjel pöördu»
t^evikus kohtu poole, kes neid
M0, palwego^ et kohuS ise sam:
lwcva lahendamiseks. Mdise <
kšA asutuS ritgiÄada, kuid
erutusele sünnitab raÄusi pital
~ rL ftatwSandlisÄ

IRW> .ZvcMK oisiwad pvaegu teisi!
DÄgManist kauemal wiifü käbi'
loigu on «Kkie oletÄ», kas mingi
paafeim Makse wõr mitte.

WöchoolÄandeminÄÄgeril
^ on arwamisel, et Seetval^
asutuS tuleks usaldada, art

tSkondlise ehk omawalitsusast
«^se raskendab igasuguse hool<
toaekik t^rmlduÄoö mmisteerit
MG peaasjalikult inspektsiooni
Wttdmise pasfe Peab schitud oltr1

Ktseministeeriumi
Paew.

Srsvnimsltoerium pühitses
P^apSeva aLtujega ja vr-


