67. aastakäik, ilmub iga päew.

üksik nummer maksab 3 mk.

«Postimehe" esmaspaowase n ämbri asemel ilmub
«Postimehe Nädalaleht".

~ Postimehe" ielümisehlad kuusi
c . j «'ahtusest ise ära viles: 68 marka.

Toimetase ja talituse adress: ' .Postimees". Tartu.

Wäljamaale: 200 marka.

e: ( Postiga koju kätte saates: 75 marka.

Kõnetraadid: talitusel nr. 80, toimetusel nr. 186 ja nr. 2-86. Teie
gramroi-adr.: Postimees Tartu.
Toimetuse kõnetunnid: Jaani uut nr. 11/13, lehe toimetuses
tgal äripäeval kella 11—1 lõunal. Peatoimetaja kõnetund 12—1.
Käsikirjad mitte - kirjasaatjate poolt arvatakse hinna alla,

Postimees

kui neile tasunõudmine peale cn kirjutatud. Tarvitamata

käsikirjad hoitakse ainult sellekohasel soovil alal.
Tellida wõib lehte igast päevast alates kuni iga kuu viimase
päevani. Adressi muutmise korral tuleb 10 marka maksta ja vana
adress Üles anda. Saatmata-jäänud numbrid saadab lehe talitus
ainult 14 päeva Jooksul peale numbri ilmumist maksuta järele.

Nr. 809.

«Postimehe ftildalalnht* maksab .Postimehest'* lahus tellides: postiga
koju kätte saates kuus 12 marka, talitusest ise ära viles 10 marka.

Kunlutuste veeru millimeeter kuulutuste küljel 4 marka, lehe
eesotsas 8 marka ja teksti keskel 10 marka. Eelmise päeva õhtuni
antud kuulutused ilmuvad järgmisel päevaL

Hinnaliste lisada tellimise hind:
«Lasteleht* 1 kuu 6 marka, 6 kuud 35 marka, 12 kuud 70 marka
«Terwis* 1 . 6 „ 6 . 85 . 12. „ 70 .
«Sädemed* kuus: ise äraviies 40 m., postiga 45 tn. Üksik nr. 25 ol
Lahus tellides maksab .Tervis" ja .Lasteleht" kumbki 10 marka kuna

Nr. 309.

Pühapäcmal, 18. (5.) nomembrii 1923.
Seowitaw ainult täisealistele f

Tina „J!lusionis" rahwaetendus.
Algus kell 10, lõpp kell 1. Pileti hinnad 10, 15, 20 ja 25 mk.
» USU JU fPU JU kaastegewusel huwitaw waatemäng 7 osas
Lm riHilll KOMETITEGIJA KURBNVNO.
Lõpuks naljapilt.
Jgaüks, kes Lia Marat weel näha soowib, see ei jäta täna .JUusteni" tulemata, sest
see on viimane aeg, seda huvitavat eeskava näha saada.

ehk need, kes
wanus käiwad.
Kombedraama 6 osas Hedwig Aardi samanimelise romaani järele. Saksa Riigiooperi
balleti ja paremate näitlejate osawõttel.
Lõpuks lõbus naljamäng. Mängib salong-orkester.
Oolapsed

Küütri tän. 1.
Algus pühapäewal kell 3, äri
päewal kell 5 p. 1.

„Bioletta"
Tana wiimast paewa!
Rutake waatama!
Kahekordne suurepSrane
eeskawa „Anioni filmi"
parematest piltidest.

Kuld kihla»
lauiatuse-sõrmuseid.

ülilõbus!
Rutake!

...ja armastus sai talle hauaks...
Kurbmäng elust 5 jaos. GQ-&/***& M. Warkonski, Paul Otto
Peaosas kuulus Vvv-^4ja teised paremad artistid.
Ülihuwitawad balli stseenid. Auemad moed.

IgZfcZt Mia Mai i.
AlguS äripaewadel kell 5, pühapäewadel kell

Wenn, Kippasto. Tartus, Aleksandri t. 4.
Z»

Eesti Nahwaerakonna
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peetakse pühapäewal 18. now. kell Z p. l.
„Wanemuises".
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Kõnelewad: Prof. P. Põld aine üle „ Mispärast on linna walitsemisesse
järjekindlust tarwis" ja linnapea K. Luik linna majapidamisest.
Sisseminek kõigile waba.
3M

Riigi- ja omawalitsuste teenijate pensi
oniseadus.
Riigikogu rahaasjanduse alamkommiS
jon on neil päiwil uue »riigi- ja omawa
litsuste t enijate pensioni seaduse" tolman
dal lugemisel lõpetanud, seaduseelnõu on
rohkearvuliste parandustega, mis alamkom
misjon tegi,' uuesti paljastatud ja nüüd
algab seaduse lõpulik läbivaatamine raha
asjanduse peakom misjoni lähemal koosolekul.
Teadagi oodatakse seda seadust laialistes
ametnikkude ringkondades arusaadawa põ
nemusega. Mitte üksi need ei oota seadust,
kes teenistuses manaks läinud ja õigusega
puhkusele võivad minna, vaid ootawad
seda seadust ka ministeeriumid ja omava
litsused, sest nende juure on kogunud tee
nijaid, kelle tööjõud õige väikseks on jää
nud, nii et asjaajamine selle all kannatab,
kuid neid ausaid inimesi ei olnud võimalik
ametist wabastada, sest et neid saatuse hoo
leks palgata ei võinud jätta.
Kuida öeldud, seadust oodati kannata
matalt, ja nii mõnigi etteheide oli kuulda
valitsuse ja riigikogu aadressil, et miks tema
-elluviimine nii pikale venib.
Kuid siin peame tähendama, et need
etteheited ülekohtused on. Pensioniseadus
on riigimajanduses nii suure tähtsusega, ta
paneb tuntavad kohustused ja väljamine
kud maksumaksjate kodanikkude peale, et seda
seadust mitte üle pea kaela ellu viia ei tohi.
Ta ei ole ka selleloomulme seadus, mida
hõlbus on iga silmapilk parandada ja pat
gata. Sellepärast on tema viibi mine aru
saadav.
Seaduse eelnõu mahutab enesesse, nii
nagu ta alamkommisjomst välja on tulnud,
11! paragrahvi, on siis üks pikematest sea
dustest, mis õige üksikasjaliselt on välja
töötatud. Ja üksikasjaliselt sellepärast, et
tema mitte üksi juhtnööriks ei ole ametiasu
tustele ja pensioni maksjatele, waid ka ar
vurika-tele pensioni saajatele, kelle seas
lihtinimest õige palju on, kellel mitte jurii
dilist haridust ei ole ja lellel sellepärast
mitte kerge ei ole lühikeste märkuste ja
tähenduste peale üldistest seadustest seletust
ja lisa otsida sellele eriseadusele. Püüti nii
töötada, et fee seadus penstonisaajale koda
tukule kõik pakuks, mis tal oma õiguste
tarvitamiseks ja kaitsmiseks tarvis läheb.
See põhimõte tegi alamkommisjom tvö
õige kestvaks, sest õige palju tuli seaduses,
et ta kergem ja lihtsam lugeda oleks, juba
redaktsioonilisi parandusi. Seaduse oli oinal
ajal jurist võõrakeelsete seaduste järele
Vene keeles välja töötanud ja ta oli siis
sellest keelest lõpulikul kujul tõlgitud. Et
siin keelelisi ja lauseehituölist parandusi
tarvis, on arusaadav.

Seadus, mis nagu öeldud, 111 para
grahvist koos seisab, langeb kahte jakku.
Esimene jagu käsitab I) seaduse üld
määrusi, 2) pensionisid ja
ühekordseid toetusrahasid,
3) neid pensione ja toetus
rahasid perekondadele ja 4)
pensioni - ja toetusraha kao
t a m i st.
Seaduse teisel osal on järgmised ala
osad:
1) pensioni ja toetusraha
nõudmise ja määramise kord;
2) edasikaebamise kord pen
sionikommisjoni otsuse peale;
3) pensioni määramise täht
ajad; 4) pensioni toetusra
hade väljaandmise kord ja
5) pensioni m aksmife lõpeta
m i n e.
Nagu näha siis: esimeses jaos on pea
asjalikult seadus ise oma sisuga, teises
tema käsitamise kord.
Waatame lühidalt siiS esimese jao sisu,
sealjuures üksikuid peensusi kõrvale jättes,
mis seadusest, mis loodetavasti mitte
enam kaua ei viibi, järele lugeda võib.
Tähtis on esimeses joones: kes saab
pensioni, kes on selleks õigustatud?
Seaduse 1. paragrahv ütleb selle kohta:
pensioni ja ühekordse toetusraha saamise
õigus on nende teenistusest vabastamise
puhul kõigil, kes teenivad riigiasutustes,
omavalitsuse asutustes, ükskõik, kas uad
sinna valitud või nimetatud, ja neil isiku
tel, kes teenivad avalikkudes koolides ja
õigustega eraõppeasutusteS õpetajatena. Pen
sionijeaduse alla kuulub ka riigivanem ja
ministrid.
Niigikogu liikmed, kes mitte riigitenijate
hulka ei kuulu, pensioni ei saa, kuid kui
keegi omavalitsuse- wõi riigiteeni sa riigi
kogu liikmeks saab walitud ja pärast jälle
riigi- wõi omawal. teenijaks hakkab, siis ei
arwata tal seda aega, mis ta rahwasaadi
kuks olnud, pensioni wäljawõtmise ajast
mitte maha.
Teenistus, milte eest pensioni saab, ei
tohi olla mingi kõrmalamet, maid ta
peab amet olema, millele teenija suurema
oja oma jõust pühendab. ameti ja kör
walameti asjus siiski waielusi wõiks tõusta,
siis otsustab seda riighvalitsus. Nahwa
waelased ei kuulu selle pensioniseaduse
a a, sest nende kohta maksab eriline seadus
selles asjas.
Pensioni saawad niihästi riigi- kui ta
omamalitjusteenijad riigikassast, pensioni
kapitalist, mis moodustatakse järgmistest

25. nowemhriks s. s. kl. 12.30 p. I
Tallinna hippodrooml juhatus.

WarstL jõuab Athenasse suurfilm
62

Kcgu Tartu peab seda pilti waatama.

m

MM

-?MdS?Ä

Oma tööstuse
wankrimääre, tawott.
köied, nöörid, törwa
nöörid, laewa Win
nid, masinarihmad
j. n. e.
K.-m. Jaan Maim A.-s., Tartus,
Wabriku tan. nr. 3» Tel. 3-59.
Kauplus Kaubahoow nr. 2 la.
töö-hoolekandeministeeriumi eelarws järele
riigikassast määratakse. Protsendi kõrguse,
mis eelnimetatud asutused iga kuu pensioni
kassasse peawad macsma, määrad iga aasta
kohta eite wabariigi walitsus töö-hoolekande
ministri ettepanekul. Teenijate palkadest
mahaarwamist pensionikapitali heaks ei

KaubandßJkontor velman» $ Ho.
Taifiinnas, Pikk tän. nr. 30. Kõnetraat 11-65.
Hüõb Eadust: ——
AniSiinwsrwey igasuguseks tarwituseks,
GBauberSOOla, kristal. ja kalts.
Seatina, pankades
Seatina torusid, igasugustes läbimõõtudes
Tsingiiud ämbris!.
Tee- Ja õliökiaase, Saksamaa walge klaas
Lamblklaase,
Elektripirnid „Osram",
Elektri taskulamp, batareid

P5
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tehta.

Palga all mõistetakse palka rahas ja
natuuras ühes alalise lisatasuga, kuid sinna
alla ei Luulu summad, mis antakse era
korraliste wäljaminekute katteks, eriliste
tööde tasuks, samuti ka mitte preemiad,
tasu puhaskasust, ületunni tööde tasu ja
perekonna abirahad.
Natuuras saadud palga rahaline wäär
tus määratakse kindlaks iga teenistuse koha
juures palga määramisel juhtnööride järele,
mis annab too-hoolekandeminMer.
Kui isik teenib mitmel kohal, mis pensi
oni saamiseks õiguse annawad, siis wõe
takse pensi onikapuali maksu ainult ühe
teenistuskoha palgamäära järele ja nimelt
selle koha järele, kus kõrgem palk on.
Annab üks õpetaja tunde mitmes koolis,
siis jagatakse pensioni kapitali maks nende
koolide wahel normaaltundide tasu piirides
antawate tundide armule wastawalt.
(Pooleli).
A. J.

summadest:

a) kohe selle seaduse maksmahakkami
sel maäratakje riigi poolt pensioni kapitaUks 15 miljoni marka.
b) igakuulistest matsudest, mis oma
põhikirjade järele maksawad mtlised ettewõt
ted, kes eripöhikapitniiga töihawad, nii
sama omawalitsusasutnsed ja awalikkuds
õigustega erakoolid oma teenijate palga
suurusest kuni?> prorsendini ja 3) iga-aas
tastest suuttnadest, mis tarwidust mõõda

Mi

on wihmaste ilmade pärast edasi lükatud

Soowitan
suures wärwirikkas waltkus hästi
mõõdukate hindadega:

Detsembrikuu
Ingiise

J|||
2-, 3- ja 4-kordset,
koetud wSK. itaEster. lakke
swiiirid, spordi- ia laste
kostüüme, mütse, skalle
ja käsüöõniite V, M. C.
s%üšik suurel Ja wäiksei arwul.

pSralc Jõudnud.
Soowltab
..PSTUmMs"
raamatukpl.
Suurturg nr. 16*
TcEcf. 250.

Wenn. Lepp
Tartus, Kaulaaltoow nr. 2,
telefon 4-83.
!SB 2K$ SÄB • *WS e 2vK *SK 5wK »We eret eÄP

Sfo manas ülikooli linnas Tartus saab
4*

Milj
peaosasid etendawad Ewa Mah, PaM
Hartmann, Werner Krauss.

Promenadi tän. ttt 4,

walmistab tellimise peale ratsepatöid, oma- kui ka

tellija riietest, püüab teha korralikult. Hinnad oma kuulsusewaärilist osawõtmift leidms.
wõimaluse järele mõõdukad.

Postimees

2

Tartu Peetri koguduse
i pihtkonna
Mst W DII 8 WUk.
loterii ollesrl
Kokkuhoidlikud perenaised ftarwitawad kuulsama Hollandi Van
den Bergft'i wahriku

..Wanemuise" saalis 2.
dets, s. a. kl. 12 p.

kunstwõid gjtellO ia taimewõid SdHCIIO

MMM MMM M

Nõudke oma toiduainete kauplusest Vltello'l ja SKSiella*!isitajas A. ElnpauK pllmaHrl, Tallinn, Siimonl uul. nr. 19.
Tartus wõtab tellimisi wasfiu : W. Johanson, Riia uul. nr. 55.
Jõudis müügile:
WõetisõPetuS —J. Lehtmann. Põllumajapidamise õpstns A. Rebane. Hobuste wana»
duse hindamine A. Rangel. Kuidas kaswutada ja toita sigu —G. Pulk. Metsa La - utus
O. Daniel. Seadused, määrused ja juhtnöörid maareformi teostamiseks Eeslis, täielik trükk.
Põllumehe taskukalender-käsiraamat 1624.
Aiakiria ttt* 1 Sisu: A. Arvas: Meie loomaarstlise hariduse
/ puudused ja abinõud nende körwaldamiseks.
R. Rootsi: Meie külwikordadest. L. Rinnet Niiduwiljus meie uradalsool, referaadid, aruanded,
ülemaated, kroonika. Ladu: Tartus, Holmi uul. 12; Tallinnas, Suur-Roosikrantsi uul. 12.
Kirjastus-llhisus „Agronoom".
Hellenurme püüliweskis
algab tSS esmaspaewal, 19. nowembril.
Sissesead täielik, masinad kõige uuemad. TSõ kiire, korralik ja odaw.

Päewauudised.
Riigikogu koosolek, 16. now.
(Järg.)
Reedesel riigikogu koosolekul jatkati
waielusi proletaarliste üliõpilaste toetuse
seaduse üle kuni 1/210 õhtul, millal koos
olek kwoorumi puudusel lõpetati.
Esimene üleriikline põllumajan
duse näitus peetakse 1926. a.
Nagu waremalt teatatud, oli kawatsus
esimest üleriiklist põllumajanduse näitust
uuel alusel ära pidada 1925. aastal. Nüüd
on põllutööministeeriumis näituse nõukogu
eelnõu ümbertöötatud ja wabariigi walitsu
sele esitatud. Eelnõus on ette wõetud muu
datused selles mõttes, et esimene üleriikline
põllumajanduse näitus peetakse ära 1926.
aastal. Samuti on ka põhimäärustes muu
datusi ette wõetud.
PõttutõS ja majapidamise koo
lide wörgukawa ümbertöötatud.
Nimetatud koolide wörgukawa, mis wa
bariigi walitsuse otsuse põhjal maakonna
walitjustele seisukoha wõtn isekZ kätte saa
deti, on põllutööministeeriumis ümbertöõ
tatud wastawalt maakonna walitsuste soo
widele. Ilus wörgukawa, mis walitsusele
kinnitamiseks esitatakse, sisaldab 77 põllutöö
»a majapidamise kooli, sellest 10 õppeasutust
Harjumaal, virumaal ja Taatumaal, Wõru
ja Järwamaal knmbkis 8, Wiljandimaal 7,
Lääue-, Pärnu- ja Saaremaal igas ühes
6, Valgamaal 4 ja Petserimaal 2.
Wiiua wabamiiügL seadus
on rahaministri poolt wabariigi walitsusele
esi.atnd. Seadus oli 16. skp. arutusel ja
otsustati rmda erikommisjoni.
TöbsSusettswöLete registreeri
urise seaduse-eelnõu.
Eile oli Laubandus-tööstusministeeriu
mis koosolek, kus arutusel oli tööstusette
wõtete registreerimise seaduse-eelnõu. Wii
mase läbiwaatamifega ei jõutud lõpule, sest
siin teeb raskusi seaduse-eelnõu side matja
maa äriettevõtete registreerimisega Eestis
ja maksustamise küsimus. Põhimõtted on
aga juba kindlaks määratud.
Autobussi ühenduse korraldus
paewakorral.
Teedeministeeriumis on paewakorral
autobussi liikumise korraldamise küsimus
1924. a. peale, kusjuures arwesse tahetakse
wõtta täesolewa aasta kogemusi sel alal.
Samuti tahetatse revideerimisele wõtta küsi
muS, kas ei tuleks loobuda loaandmisest
.'ihe ja sama liini peale mitmele ettewöt
sale. Praktika on näidanud, et mitmele
ettewõtjale loaandmine liini peale, mida
mitte liig ei eksploateerita, ainult segadusi
sünnitab.
Sn wõimalik, et tulewa aasta peale
autobussi tarusid tariifide nõukogu poolt
kindlaks määratakse. Praegu on mõnel lii
nil Võistlus jöiduhinna 4—5 marga peale
klm. pealt alla surunud.
Autobussi sõidulubasid on teedeministee
riumist wälja antud 93 masina peale:
Harjumaal 12, Läänemaal 8, Wirumaal 3,
Tartumaal 7, Wiljandimaal 2, Pärnumaal
21, Wõrumaal 1, Saaremaal 3, Petseri
maal 2, Järwamaal 2.
25 prots. loawõtjatest on liinid awa
mata jätnud.
9!üüdsest peale tahetakse nõuda, et kõik
autoomnibussi juhid sellekohase eksami ära
annaks. Teedeministeeriumi juures olewa
katsekom misjoni poolt on 96 autojuhile
tunnistused wälja antud, kuna eksamil oli
176.

Tagawarawae-ohwitseride Eesti
keele eksamid.
Esimene katse tagamarawäe-ohwitseridele,
kes puudulikult riigi keelt oskawad, oli 14.
skp. sõjamäe õppeasutuste juures. Eksamile
ilmusid 28 ohmitseri, kellest rahuloldawalt
eksami lõpetasid 11.
Sma hobuse kaafawõtmise kord
kaitsewäe ratsawakke kaotatakse
ara.
Seni on maksew 1921. & saadik sõja-

ministri päewakäsk, mille järele ratsawäkke
wastuwõetud sõdurid wõisid oma hobusega
kaitsewäes teenida. Kogemused on näida
nud, et vms hobusega teenijaid ilmuS ko
guni njähc: 1921. a. 5 meest, 1922. a. 3
meest ja käesolewal aastal 1 mees. Selle
pärast kawatseb sõjaminister seda päewa
käsku ära muuta.
Poola walitfufe wöit.
Berliinist, 17. now. (Trj,) Poola
walitsusele umbusalduse ettepanek lükati 195
häälega 175 wastu tagasi.
Ruhri- ja Reinimaa
sündmused.

WW AlsMt
Tartus, KÜLtri tan. nr. 8-b.
9—lv ja 3—4.
gul, mil seisukord eriti raske, tahaks ma
ainult öelda: kuigi tõsiseks kartuseks põh
jused olemas on, ei taha ma isegi nüüd
loobuda lootusest, et meie liitlased prants
lased meile sibli wõimcüuse annawad nen
dega loos töötada meie huwisid tähele puu
nes, niisama ka sihti, mida meie õigeks
peame.

Kindral Smutsi wiimase deklaratsiooni
kohta tähendas McNeill: walitsus usub
ühes Smutsiga, et maailma tuleuiku pa
rem lootus Briti riigi sa Uhisriikide koos
töötamises peitub. Walitsus soowib, nagu
Smutski, seda koostöötamist meie ja Amee
rika wahel nii kaugeleulatawaks ja südam
likukS teda kui iganes wõimalik. tarwitades
selleks igat metoodi, mida Ameerikal wõi
malik teostada.
Toores puuwill jääb tolli
wabaks.
Londoni st, 17. now. (Trj.) Aja
lehtede teatel andis Baldwin Lancashire
puuwillatööstusele kindla sõna, et ta toorest
puuwiila maksu alla ei pane. Sel seletusel
on loodetawasti wäga suur mõju Lancashire
häälte peale parlamendi walimistel.
Wäljamaalt.
Lätimaalt.
Läti-Eesti segakommisjon.
Tallinna konwerentsil ettenähtud sega
kommisjon tolliuniooni küsimuste k rral
danliseks seatakse kokku «Latw. Wehstn."
teatel tnlewal nädalal.
Eesti laulukoori külaskäik.
30. nowsmbril ja 1. detsembril annab
Eesti laulukoor „Ilo" Riias kozttserte.
Eesti saadiku ettepanekul on linnawalitsus
niiuetatud kontserdid linnamatsust wabas
tanud.
Wenemaa takistab Läti waranduste
reewakueerimist.
Läti nalitsuse ivolinikule ei anna nõuk.
wõimud luba siirtlejäänud ujuwaid abi
nõusid ja meriloolt inwentaari ära tuua.
Niigi kontrolöriks pahempoolne
sotsiaaldemokraat.
Parlamendi üldkoosolekul waliti riigi
kontrolõöriks pahempoolne sotsiaaldemokraat
R. Parenipovlne ajakicjuudus
ei ole lraiimiõte tagajärgedega rahul.

Piihapsewal, 18. (5.) nowembrtt 1923,

Nr. 3 09.

Politseiülemate koosolek.
mis ligi 3 päewa kestis, lõppes eile. Esi
mesena oli arutusel siseministri poolt kinni
tatud
1923./24. aasta töökawa.
Meie politsei asjaajamine on pärit
Wene ajast. Endisel ajal on seda mitmeti
parandatud ja lapitud, kuid siiski on asja
ajamine keeruline ja raske. 1919. ja 19A'-. a.
on antud ringkirju, mille arw sadadesse
ulatab. See arw ja asjaolu, et mõnedki
neilt ringkirjadest tegelikult elunõuetele ei
wasta, teeb asjaajamise weel keerulisemaks
Et raskustest üle saada, tuldi koosolekul
otsusele asutada 2-liikmeliue kommisjon,
kuhu kuuluwad üks majanduse ja teine
asjaajamise alal wilunud jõud. See kom
misjon waataks kõik korraldused ja ringkir
tetb algusest peale läbi ja heidaks nende
hulgast wülja need, mis otstarbekohased ei
ole. Peale selle töötab kommisjon wälja
esialgse asjaajamise kama ja sõidab kohta
dele, et tema vtotariekohasu.se üle selgn-ele
jõuda. Kog tub materjalide põhjal tööta
takse wcilja kawa, mille politseiülemate
koosolek läbi arutab. Lõpulikult kinnitab
selle kawa siseminister. Samuti woatab
kommisjon läbi kõik „Niigi Teatajas • cnval
datud määrused, mis politsei tegewuse kohta
käiwad, et nende hulgast eemaldada nii;u
gused, mis tegeliku elu nõuetele ei wasta.
Smawalitsuste poolt wäljaantawaid
määrusi peetakse soowitawaks politsei
peawalitsuse poolt läbi waadata.
Omawalitsuse asutused annawad tihti
wälja sundmäärusi, millega politsei peale
kohustused pannakse, mis wiimase ülesan
uete hulka ei kuulu. Et nende mitteotse
koheste ülesannete täitmine politseid koor
mab, wõeti policssiiilemate koosolekul soowi
awaldus wastu, et kõik omawalitsuste poolt
wäljaantawad sunduslikud määrused enne
kinnitamist politsei peawalitsuse poolt läbi
waadataks.
Koosolekul wastnwõetud soowiawal
dused.
Seni seisis politseikordnikkude ettemal
mistus õige nõrgal alusel. Tuli ette juhtu
misi, kus politseikordnik ei teadnud, mispraeguse kabineti salapitsatihoidja ja Briti
esitaja rahwasteliidu nõukogus, peeriks,
on see ülendus tänutäheks
suure töö eest, mis Cecil liidu heaks tegi
Raske tõü tagajärjel, mida Korfu wahe
juhtumine Gen ile andis, halnenes Eecili
terwis, nii et ta wiimasel ajal puhkama
pidi. Kuuldawasti olewat arstid talle nõu
anuud parlamendi walimiste wõitlusest
mitte osa tudita.

sugused uulitsad tema raiooni kuulusid.
Sauiuti ei teadnud ka nad asutuste asu
paika. Et seda puudust osaltki korraldada,
on Tallinna politsei jaoks teoksil käsiraa
mat, kuhu on koondatud kõik teated, mi e
saamiseks kodanikud politseikordniku poole
wõiwad pöörata.
Politseiülemate koosolek tunnistas peale
selle põhimõttelikult tarwilikuks politseikooli
asutamise, mille teostamine aga niipea wõi
malik ei ole, ja et kordnikka nende töö
juurest mitte ära kiskuda, leiti tarwisikuks
esialgu poli seikordnikkude õpetamist kohta
bei korraldada.
Omawalitfufe maksude fissenõndmise
asjus
wõeti wastu soowiawaldus, et omama
infuset) ise peamod kõik aõiuõud oma mak
sude sissenõudmiseks tarminusele mõtma,
Waotumaidlemata korras tule.oad sisse
nõuda riigi makpad ja trahwid.
Sissenõutawate maksude lisa-raha mõt
mise asjus maksude peawalitsuse ja politsei
kasuks jõuti otsusele, et see määrus, nstllega
lisaraha wõetakse, tuleks muuta mitte ainult
politsei, maid ka maksude peawalitsuse kohta.
Ei peaks see otsus läbi minema, siis tuleks
lisaraha üle riigi kõikide politseiametnik
kude mahel ära jagada.
Miuewal aastal pandi maksma määrus,
et politsei maksude sissenõudmisel raha
wastu wõtta ei wõi, waid peab kodanikule
ainult tähtaja kuulutama, mis ajaks maks
peab tasutud olema. Selle mitte täitmisele
järgneb oksjon. Maal tekitab sarne kord
politseile palju raskusi. Sellepärast wõeti
wastu soowiawaldus, et politsei wõib wastu
wõtta maksu summa kuni 5.000 margani.
Politsei warustuse asjus.
Tulemast aastast alates kamatsetakse ära
kaotada politsei maiustamine natuuras, an
des selle asemel waruStuse raha LOO mrk.
kuus. Politsei ülemad leiawad, et see raha,
mis iseenesest wäike, politsei wäikse palga
kõrmal nii kui nii ära kaob, mille tõttu
politseinik ilma riieteta jääda wõib. Selle
pärast wõeti wastu soowiawaldus, et polit
sei maiustamist natuuras, wälja arwamd
jalanõud, jatkatakse.
Söjawaelastele autasu wälja
andmine kawatfetakse lõpetada»
Waüadusesöjast osawõtnud sõsawäe
laste autasu ühekordse toetusraha näol on
suuremalt osalt suba wälja maksetud.
Wäl.a sagaumta on meel summa uetls,
kelle elukohad sõsawäe korralduswalitsus le
teadmata. Autasu maksetakse wadaduse
risti kawaleridele i klikult irõt tema sea
duslikule wolinikule, kas otsekohe sõsawäe
korraldusmalitsusest, wõi saadetakse saaja elu
koha järele kohaliku rahwawäe ülema ka du.
samuti on surnud raabaduseristi kamaleri
naisel, lastel sa wanematel rahasaamise öi
gus. Korralduswalitsus kawatscb lähema!
A.al raha maksmist lõpetada, mispärast
raha wäljawõtmisega rutata tuleks.
Tagawara ohwitftride regiftree
rimissst.
Tagamaramäe oh > it;c^ibefi, sõjamäe amet
mkUuuTi ju atstiden, kcs cr.b elukohü jä
itiz polilseis registreeri,uid ci ole, cm 7
i ,t*;t mastutusels mõeiud, kellest mõned
):;ja raUüehinniEn peolt trahimtub. lllbj?
nt fr-rr.a db i tuid, £ene kolta politseist
su,ivQUiiiDPilii iseü re,püieeiittn e teada»
tuibeb jjuubiirjab, 800 ümber, ötes end re«
giftieeiinud ci ole, tvrctaEje peale uut»
aastat kohtulikule mastutusele.
Politsei peawalitsus politseile
tuste wastuwõtmise pühadeks Lra
keelanud.
Wene ajal oli kombeks, et ärid politsei
tukkudele pühadeks kingitusi koju saatsid.
See komme on ka praegu weel" mõnel pool
maksmas. Politsei peawalitsus audis kindla
käsu politsei ülematele, et nad oma amet
nikkudele ära seletaks, et niisuguste kiugi
tuste wastuwõtmiue lubata,v ei ole. Sce
on ikkagi kaudselt meelehea.
Llued seaduseelnõud.
Teedeministeeriumis jõuab lõpule lae
wade mõõtude ja sadama maksude seadus-»
eelnõu wulsatõötamine. Esimese seaduse
eelnõu on wälja töötatud 1919. aastas
wäljaantud kaebalaewade mõõtmise regnt
reerimise korralduse osaliseks muutmiseks.
Teine seaduseeelnõu astuks j. a. 28. weeb«
maril ,vabariigi walitsuse poolt wastu niõe
tud sadama maksude tatit<i asemele ja on
selle täiendamine.
1. detsembrist antakse kodakondsuseta
isikutele Nanseni passid.
Seni said kodakondsuseta isikud (emi
grandid) politsei poole asutised isikutunnis
tused, mis oma formaadi tõttu sündsad ci
uinub. Ühtlasi tehti rahwasteliidu Wene
düroo poolt et epanek emigrantide saoks
Hanseni passnvormi tarwitusele wõtia.
) eed passid on trükitud Eesti sa Prantsuse
keeles, millega wõiualik on ka mõisamaale
sõita. l. detsembrist algab nende passide
mälsaandmine.
Päästepaatide tellimine.
Mereasjanduse peawalitsus tellis o s.
Lennukilt 3 päästepaa i, igaüks 20 inimese
mahutusega. Paadid on nüüd malmis saa
nud sa seatakse üles osmussaare, Sõrme
sa Kuimastu.

Walitfufe kawatsused.
Läbirääkimised lahewad nurja. Tõ'ö
puudus ja rahutused.
Berliinist, 17. now. (Trj.). Niigi
walitsus otsustas okupeeritud piirkonna
olusid sel teel korraldada, et eriasutusele,
GreeLamaalt.
mis laiendatud omawalitsuse alusel luuakse,
teatawad majanduslijed wolitused antakse.
Sõjakohtu otsuse täitmine edasi lü
Asutus kannaks okupatsiooni kestwufel ma.
kalud.
janduse korraldamise eest hoolt. Walitfufe
Berliinist, 17. now. (Trj.) Aja
otsuse läbiwiimine ripub 15-lnkmelise kom
lehtede ja erakondade protesti tõttu otsus*
mis soni nõusolekust. Kommisjon kutsutakse
tas (s)reeka loaUtsus surmamõistetud vhwit
täna riigikantsleri jutule.
scride
hukkamist edasi lükata.
>V'clstnficmenifi teatatakse, ct kaewan
duste juhatuste ja tööliste läbirääkimised
uute palkade asjus nurja läkj.fc.
AmcUik aruanne näitab, e: okupeeritud
Uuemad teated.
Inglismaalt.
piirkonna kaewanduste juhatuste ja mieum
(linlaste waheliue kolNroll-kvnunisjon) ma
venstsoui seadus.
Ähe loksuti lõpp.
hest mis 5 nädalat kestsid, selle tõttu taga
Londoni
st,
17.
nowsmbril.
t?rj>).
järgi ei annud, et rntcum keeldus kaewau.
mis sõjaministeeriumi poolt waborngi loa*
sresaaöetusi ja maksu,id sularahas Katalseppade lokcut laswaehLiustööstuse.?, litsnssle esitati, on nüüd wali,uje poolt
mis seitse knnd kestis, lõppes eile kokkulep erlkontmisjoni läbikaallimiseks omud. Eri
reparatsiooni arwel wastu wõtmast.
Otto Wolffi ja prantslaste kokkuleppe pega eUewõtjate ja mees.e wahel.
ko.nmisjoni knuluwad sõja-, raha* ja tos
lübiwiimisel tuli niiwõrd suurte rastustega
hovlekandentinisteeriumi esitajad. Kommis.'
Lord Robert Ceeil Peeriks ülen
wõidelda, et produktsioon poole wõrra wü
jou tõotab kiires korras. Seaduse wa ta.
datud.
henes.
Lond o n i ft, 17. nowembril. (Trs.) wõtmiü riigikogu poolt on loota kewade
Pearaskuseks on halwad kaubaweo tin Kuningas ülendas lord Nobert Cecili, poole taln?e.
gimised. Woljs'i kontsern on sunnitud uusi
läbirääkimisi alustama.
Nau e n i st, 17. now. (Trj.). Oku
peeritud piirkonnas oli wiimastel päewadel
tõnseid kommunistide ja tööta tööliste ra
Rahwamajandus.
hutusi. Düsseldorfis oli reede suuremaid
rüüstamisi, mässajad barrikateerisid ennast
hoonetes.
jälle alganud, nagu „Pwl." kuuleb. Wab
Eesti osawõtmine näitustest
riku
walitsus on ligi 200 uut toolist fcm'
Essenis said tööta tööliste ja politsei
Prantsusmaal.
teinud, osalt on wanad töölised tagasi
kokkupõrkel 3 töölist ja 1 politseinik surma,
Esmaspäewaks on kaubandustööstus tulnud.
30 töölist ja 5 politseinikku haawata.
15. now. käis kaub -tööstusminister hra
Dortmundis said kokkupõrgetes 7 mäs ministeeriumis nõupidamine kokku kutsutud,
kus arutusele tuleb Prantsusmaal (Lyonis Nostfe l d t, tema abi hra Hur t, töös
sulist ja 3 politseinikku haawata.
ja Pariisis) korraldatawatest näitustest osa tusosakonna juhataja ins. Ln k k ja ins.
Weel üks Hitleri sõber arre
wõtmise küsimus.
Imelik wabrikut waatamas.
teeritud.
Samal koosolekul tuleb arutusele küsi
Minister oli eriti huwitatud wedurite
Berliinist, 17. now. (Trj.). .Boss. mus koubaladu asutamise kohta Londonis. parandustööde käigust ja põhjustest, mis
Zeitung" teatab, et endine Baieri minis Seda ladu on wõimalik asutada ühes Lä töö normaalkäiku takistawad. Wene ivedu
ter Noth Münchenis wangistati. Ta on tiga. Kuuldawasti kaldub kaubandustöös rid saamad nii põhjaliku paranduse, et pea
tusministeerium arwanüsele, et ladu tuleks aegu uutena wälja t lcwad tehasest.
üks tulisematest Hitleri poolehoidjatest.
asutada eraldi lätlastest.
Puutööstuse t.ökodades waadati „Aero
Mussolini Saksa kroonprintsi
uantile"
tvolmistatud aeroplaanisid, peale
wSijaandmife wastu.
Paberivabrikutel Wenemaalt
selle wankreid, mida suur kogu tagawaraS,
tellimist oodata.
Siaatta diktaator nõuab Ruhri piir
wiljajorteerimise masinaid ja teisi põllutöö
konna ewakueerimist.
Eile hommikul jõudsid Wenemaalt tas riistu.
Berliinist, 17. now. (Trj.) Noo
Praegu on tehases malmis 17 külmetus
gasi paberitööstuse esitajad hrad Sommer ja
mast teatatakse, et Mussolim senatis peetud Ntakomõki, kes seal nädalapäemad mibisid wagunit ja 5 neljanda klassi wagunit. liht
kõneS tähendas, ta olewat Jngtisinaaga ja Wene wõimudega paberitelli-uiste asjus lasi on tehases olemas suur hulk walmis
ühel arwamisel, et Saksamaalt endise kroon läbi rääkisid. Nagu kuuleme, on meie pa waguni osasid, mis wõiinaldaks wagunid
printsi wäljaandmist nõuda ja uusi Saksa deriwabrikutel lootust Wenemaalt tellimisi suuremal armul walmistada.
maaalasid okupeerida ei wõi. Itaalia saada.
Tehasel on telljunne 9 linna trammai
soowitawat Ruhri piirkonna ewakneerimist
maguni peale, millest 3 wagunit 1. april
Lina
standardi
kwdlaksmaa
ja heakstegemise nõudmiste wühendamist.
liks malmis pidid saama. Kuigi tehas töö
ramine.
Itaalia lubawat Saksamaad raske prob
seisaku tõttu palju aega kaotas, loodetakse
KaubanduS-töõstusministeeriumis on tellimisi siiski tarwilikuks tähtajaks täita.
leemi lahendamisel toetada.
Kõne lõpul tähendas Mussolim, Itaalia praegu päewakorral lina standardi kindlaks
Lähemal ajal läheb tehas põlewkimi
wõiwat kartuseta tulemastele sündmustele määramise küsimus. Selle lahendamine küttele üle, kuigi praegu kiwisöega köetakse.
wastu minna tema sõjawägi on wal anti erikommisjoni kätte, kes oma töödega
Edasi maadati meel wase- ja malmima
tulema! nädalal lõpule jõuab.
mis.
lamise töökodasid ja materjalide ladusid.
Ulewaatusest saadud mulje tõttu armas
Kuidas liiku alal hoida?
„Dwigateli" waguniwavrik
minister,
et tehasel waguniehituse ja igasu
MeNeilli kõne Cambridge*is.
hakkab täiel jõul töötama.
guste mehaanikatööde tegemiseks suured
Lond o n i st, 17. nowembril. (Trj.) Kaud.-töõstusminister wabrikut üle mõimalused on. Ta lubas omalt poolt
Tallinna teated.
CambridgeS kõnet pidades puudutas wälis
waatamas.
toetust, et tehasele tellimisi antakse, mis
asjade sekretäri abi McNeill wälispoliitilist
9. mail s. a. jäi „Twigateli* waguni mvimaldaks töid täiel määral alata ja ole
seisukorda. Ta ütles: walitsuse ülim mure tehas ametnikkude ja tööliste üldise streigi maid materjale ja abinõusid kasu ada. Enne Toetusraha Draamateatri studiole.
on, kuidas alal hoida litu meie liitlastega tõttu seisma. Nüüd, peale kuuekuulise töö
Haridusministeerium olsuStas määrata
suures sõjas. Walitsus soowib, et meie seisaku, on tehases nädala päewade eest tööd streiki töötas tehas 500 töölisega, nii et 25.000 mk. toetusraha Draamateatri ftudio
praegu meel suur hulk tööjõudu puudub.
ja meie liitlaste prantslaste wahel miilgi
juhatajale P. Sepp ale wälsamaa õppe
reisiks.
sugust lõhet ei tekiks. Kõneldes silmapil-

Nr. 809.

Postimees

PSHapaewnl, 18* (5•) nowemdril 1923.
Ajaloolised andmed kaswatuslise-usuõpe
tuse arenemise kohta.

Prof. V. G.
Kuna EeSti wabariigi koolides rahwa
tahtmisel jälle usuõpetust õpetatakse, ker
kib õpetajaskonna ja terwe haritud selts
konna ette küsimus: kuidas korraldada jelle
tähtsa aine õpetamist, et tal endist sholaStiUst iseloomu poleks, miS rahwa uuesti te-!
mast ära wõõrutaks. Nii on rahwas intel-!
Ngentsile katsumise, eksami annud. Kui
usuõpetuse õpetamine endiseid eitawaid taga-!
järgi annab hirwitamine aastasadade
kestel saawutatud kultuurwäärtuSte, üle hir
witamine, mis sagedasti tsiinismini läheb,
siis pöörab end rahwas uuesti niisugusest
õpetamisest ära.
Kuid usuõpetuse õpetamist õigele alusele
seada on wõimalik ainult siis, tui ka kõige
teiste ainete õpetamine teadusliku pädagoo
gika nõuetele waõtab. Nii siiS tõuseb ühes
usnõpetamije küsimusega ka üldise kooliõpe
tuse probleem päewakorrale.
192!., 1922. ja 1923. aastal „Posiime
heS" ilmunud kirjades" ja
mõnesuguste broshüüride kriitikas püüdsin
ma näidata ligidat ühendust tähtsamate
pedagoogiliste süsteemide arenemise ja mit
mesuguste usuliste õpetuste wahel, Lute
ruse reforlnatsioonist alates. Kõigil nendel
pädagoogilistel süsteemidel on keskkohaks
usuliste elementide õpetamine. Need pada
googilised süsteemid kujunewad lõpuks filo
soof Herbarti teaduslikult põhjendatud,
grandioosiks kaswatuslise õpetamise süstee
miks wälja. See süsteem ei aseta usuõpe
tust mitte ainult õpetamise keskkohta, kõige
õpetuse ühendamiseks, kontsentreerimiseks,
waid on ka otsast lõpuni nende seltskond
liste ideedega läbi imbunud, mis ristiusus
juba 2000 aaStat tagasi tekkisid.
Esimest tõuget nii kui ka
muu kooliõpetuse õigele alusele seadmiseks
näen ma talupoegade sõjas kuulsaks saanud
talupoegade juhi Thomas Münze.i tulistes
jutlustes (1525). Siin heidab ta Luteru
sele ette, et tema õpetus wähem rõhku heade
tegude kui usu peale paneb, mille tõttu
rahwa kõlblus ei parane. Vaatamata selle
peale, et Luterus Münzeriga mitmeti wast
olus oli, panid wiimase jutlused ta mõt
lema ja ta pidi Münzerile mitmeS tükis
õigust andma.
Need mõtted sundisid Litterust kiriku
jutlusele abi otsima kooliõpetusest, sest et
temas õige käsitamise juures kaswandikule
rohkem tegelikke ja püsiwamaid kõlblikke
elemente edasi anda wõib, kui ainult kirik
liku jutlusega. Nii pöörab LuteruS ja we:l
enam ta sõber ja järeltulija Melanchton kooli
õpetuse peale suurt tähelepanu piibli tõdede
õpetamise mõttes. Kui kõrges armamises
Luterus pädagorgi kutsest oli, näitawad ta
sõnad: tean, et see tegewuS peale jut-

Aleksejeff
lustaja oma kõige kasulikum, kõrgem ja
parem on, ja ma ei tea koguni, kumb neist
parem on. Sest pole kerge taltsutada manu
koeri, teha wooruslikuks wanu kelmisid, ja
tihti on selleks kulutatud töö ja waew as
jota; noori puid aga kui paenduwamaid
on palju kergem kaswatada, kuigi sealjuu
res nii mõnedki murduwad."
XVI aastasaja teine pool oma katoliik
lise reaktsiooni ja sellele järgnema kolme
kümne aastase sõjaga on kõige hirmsam
ajajärk Saksamaa ajaloos. See sõda laas
tas ka Vallimaid tuntawalt, kuid lõpt-eS
Viimaste kohta hästi ses mõttes, et siin
rootslased walitsuse tüürile paasid, kes selle
maa Valgustamiseks ja kultuuriliseks õitsen
guks paljugi ära tegid. (Waata minu töö:
#ri;io;ibi BOcnHTaTe.ibuaro oõyneuifi btj
ayx-fc KaMeHCK3.ro, u FepöapTa.
lOpbervb. 19Q6.)
Kuid fee nii kole ajajärk andis Peda
googilisele ilmale suure tegelase. Nimelt
tõusis sel ajal Määrimaal suur pädagoog
AmoS keda nüüdseaja kaswa
tusteaduse isaks hüütakse.
Komenins keS „Määri
maa wendade" juures õpetajaks ja piis
kopiks oli, andis oma pädagoogilises süs
teernis peakoha ristiusu tõdede õpetami,
sele. ! Rootsi kuninga kaastööliste, Orensijerna
ja Skitte kutsel sõitis KomeniuS Rootsi,
kus ta nimetatud meeste ülesande! õppe
raamatuid oma metoodi järele kokku seadis.
! Neil õpreraamatutel oli sel ajal kahtlemata
ka Baltimaade koolide peale mõju.
Pärast Komeniust on kooliõpetuse õigele
alule seadmises palju teeneid usulisel pie
tistide k o o l i l \ kes protestantismi
enam tunnet ja aktiiwset woorust püüdis
tuua.
Siis järgneb *) (1745-1827)
ja wilmaks Herbart') (1776—1891), kes,
täiendades eelmisi pädagoogilin süsteeme,
wiimaks ka usuõpetuse õpetamises tugewa
aluse lõid ses sihis, et see õpetuS õpilaste
kolb li st kaswatust püsimaks teeks ja sellega
hariduse lõpusihi saawutaks.
Tähelepanuwäärt on asjaolu, et HerLarti ristiusu õpetuse ideedest läbiimbunud
kaswatusteaduse süsteem kõige puhtamal
kujul on alal hoidunud prof. Reini ees
kujulikus rahwakooliS leena ülikooli juures,
j kuna Jeena ometi üks tähtsam Sakla derno*
| kraatia keskkoht on, kellel seal kuuluS rahwa
maja Zeissi wabriku juures on.
1) „Po?ti!tt<es" nr. 119, 1921. a.

2) nr. 125, 1921. a.

3) „Pvi ti neeS" nr. 136, 1921. a.

4) „PoStimees" nr. 21, 1923 a.

Päewauudised.
Elukallidus ja rahutused Berliinis.
Berliini trükitööliste streik
lõppenud.
Berliinist, 16. nowembril (Trj.).
Berliini trükitööliste strei?, mis 6 paewa
testis, lõppes reedel. Streikijad asusid tin
gimtsteta tööle. Berliini sõjamäe ringkonna
juhataja käskis streigi kestes wangistatud
tööliste juhte wabastada.
Kaupluste rüüstamised.
Berliinist, 16. nowembril (Trj.).

Mõtete lahkuminekud ühise hädaohu silmapilgul.
Saadikute konwerentfi koosolek
kaupaewal.
« ÖOU ii. mli
Sszawäellse kontrolli sisseseadmine
Saksamaal tarwilik. Briti saadik wõ
tab Londonist juhtnööre. Prantsns
maa ei taha wiiwitada.
Londonist, 16. nowembril. (Trj.)
kuulsamatest väljamaa wabrikutest kõige
Saadikute konwerentS aStub laupäewal Pa
uuemates mustrites. TapeediiiiS
riisis uuesti kokku. Koosolekul jatkatakse
tud, laerosetid, Bisikrusta,
waielusi e»ld. Saksa kroonprintsi tagasitulek»
halu wildipappl, aknaklaasi,
üle ja Saksa walttsuse eitawa nastuse üle
O
liitlastewahelist sõjawäelise koutrollkommis
joni julgeoleku kindlustamise asjus järel
walwe ajal. Ruhri okupatsiooni algusest peale
teostasid sõjawäelist kontrolli kõigi liitlaste
nimel üksi Britt ja Itaalia ohwitserid.
Nagu kuulda, palus Prantsuse walitsus
liitlasi Saksamaale uusi karistust peale
walgeid glasuuritud
panna, kui Saksa walitsus oma seisukohal
0 fi •
pusib, et kohalikkude elanikkude meeleolu
liitriikide ohwitseride julgeoleku kindlusta
mise täieliku kontrolli uuendamise korral
wõimatakS teeb. Kuigi Britt walitsus
leiab, et Saksa walitsus kogu Salsa riigis
täielik peremees ei ole, ja selle asjaolu ar
kuulsast Msissnsri pGrts3laani<
wesse wõtmist nõuab, ei ole põhjust arwata,
wabrikust soowuab
et Briti seisukoht liitlaste sõjawäettse kont
rolli olulise tähtsuse asjus kuidagi wiisi
muutunud wõt nõrgenenud oleks. Kuigi lei
takse ja toonitatakse, et Saksamaa mitme»
suguste! põhjustel kurwa sisemise segaduste
sayiuuw»
seisukorda sattus, peetakse teatawat kontrolli
isegi praegusel silmapilgul tegelikult läbi
Spetsiaal-tapeedikauplus
wiidawaks, kuna täielik kontroll Briti ar»
Tallinn,
wates nii ruttu kui wõimalik jalale tuleb
Uus uuk 3, tel- 24-11.
seada. Samal ajal, kui liitlaste kontroll
puudulik on hauduwad Saksa mi
litariStid kiirelt igasuguseid sepit
susi, nii et rahulik seisukord ja wastaw kont
roll niihästi Saksamaa kui ka liitriikide
miljonist, mis rentpank riigi kasutada andis, huwides on. Niisama ei tule ta teadet, et
jätkuma peaks paberimarga ärakorjamiseks. Briti walitsus kroonprintsi tagasituleku
Riigipank algab neil päiwal paberimarga
ärakorjamist»

Ameerika toiduainete laen
Saksamaale.
Verliinijt, 16. now. (Trj.) .Ti
mes" teatab Washingtonist, et president
Coolidge kongressil ettepanekuga esineda ka
watseb, Nhisritgid laenaku Saksa walitsu
sele 150 miljoni dollarit toiduainete ostmi
seks UhiSriikides. Summa kasutatakse
Hooveri juhawsel peaasjalikult raSwaai
nete ostmiseks. Ainete ärajagamine jäetakse
Saksa walitsuse hoole tingimisega, et mi
dogi Ruhri piirkonna toitmiseks ei tar
witata.
MAncheni mässajate protsess.
Berliinist, 16. now. (Trj.) .Frank
furter Zeitung" teatab, et Leipzigi maako
hus Müncheni ritgiäraandjate asjas oma
kompetentsi mõjuwalt maksma panna tahab.
TSfised rahutused Düsseldorfis.
Düfseldorfist, 17. now. (Trj.).
Politsei, tööta tööliste ja rüüstajate wahel
tuli kokkupõrge, kusjuures paljud haawata
said. Tuhanded meeleawaldajad jooksid
Kruppi asutuste peale tormi, politsei peale
käsikranaate wisateS ja tule awadeS on
surnuid ja haawatuid.

UuS äkiline hindade tõus kutsus Berliinis
Poinearö seletused saadikute
rahutusi esile. Mitmel pool linnas tuli
rahwa kogumist ja kaupluste rüüstamisi ette.
kojas.
20. nowembrist tõstetakse Saksa posti
Londonist, 17. nowembril. (Trj.)
tariifi kahekordseks, seega maksab sisemaa Poincara kõneles Prantsuse saadikutekojas
kirja saatmine 20 miljardi marka.
ekspertide konwerentsi kokkukutsumise mõt
test
Saksamaa maksujõu arutamiseks ja
Saksa Paberimarga arakorja-I
ütles: .Ma oleks rõõmus olnud, kui Uhis
mine.
riigid liitlaste tõega oleksid ühinenud, kuid
Prantsusmaa wõis wastu wõtta ainult
Berliinist, 16. nowembril (Trj).
Kompetentsest allikast teatatakse, et 200 uurimist reparatsiooni kommisjoni poolt."

Jaanipäew
Albert Kiwikas*e romaan.
6
Kindlad asujad ja jääjad olid ikkagi endised mõisa
moonakad, kantnikud, Pooleteraksed ja nende seas ka
endine Saare talu saunik Jõõk.
Jumal teab, kust fõif nimed Pärit ja keS neid rahMale jagab, kas teine oniasarnane, Mõi on nad juba wa
nast ajast pärit, mõisakupja suust, kel, nagu teada, oli ha
rilik mood kõiki mõisamehi omamoodi ümberristida. Ehk
oli Jõõgugi uimi pärit säältsamast, wõi oli oma sõber
selle pannud wintis pääga, aga külge oli ta kleebitud im
mesele kui silt miinapudelile. Oli ta mõisamoouakaks,
pooleterakseks, saunikuks wõi pobuliks, ikka kutsuti teda
selle nimega. Ka nüüd asuniku põlwes ei tuutud teda
ümbruskonnas teist nime all.
Wanasti, kui Jõõk oli kupja käsutada, ilm sadas ja
aega küll oli, kästi teda:
„Jõõk ae, Jõõk, eks sa mine õige äesta kartuli
maad!"
Oli ilm kuiw, loog krõbe maas, öeldi talle:
„Jõõk, mine nüüd heinale!"
Jõõk süütas enne lepapuust piibu ja köhmis noh ise
des tööle.

Omast kohast tuletas Jõõk meele mingit rändlindu.
Ja tõesti, pea igal aastal oli ta uuel kohal. Kord oli ta
mõisamoonak, kord saunik, kord pooleterake, aga ükski
koht ei näind teda pikemaks ajaks meelitawat. Oli
Mihklipäew, Jõõk waatas naisega wesist kartulimaad ja
kõrdisarnast kaerakõrt, pidas aru, käis weel kord oma põl
lulapi äärest ääre läbi ja juba köhmiski ta mõisawalit
seja wõi taluperemehe poole ennast ülesütlema. Tuli
Jüripäew ja Jõõk rakendas oma ainsama hobuse puu
telgedega wankri ette, ladus koli waulrikehadesse, tõstis
oma lapsekarja koorma otsa ja käis ise naisega hobuse
kõrwal jala. Jõõk kolis uuele kohale.
Ta ehk teadis küll, et ega uuelgi kohal parem ole,
eks kartulimaa ole sääl sama wesine ja kaeramaa saati
kördine, aga Jõõk kolis siiski igal aasta!, ainult selle wa
hega, et üks laps koorma otsa rohkem oli tõsta. Mit
meudat aastat kohta wahetades oli see kolikoorem lõpuks
kui mesikärg ning warsi jooksis juba mõni suurem Jõõgu
ja ta naise kõrwal jala maas.
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Lõpmata hulk oli neid mõisaid ja talusid, kus Jõõk
oli eland, kuid teist korda tagasi wanale kohale polnud ta
kunagi kolind. Mine tea, kas oli see parema otsimine wõi
oli kolimine Jõõgule algusest pääle aimllt moeks saand,
paigal ei püsind ta kusagil.
Pikapääle oli Jõõgus aga siiski muutus sündind.
Kas peitus ta kohalt kohale kolides, eest ikkagi paremat
leidmata, wõi jahtus ta rändamise kirg aastatega, sest
enne asunikuks saamist elas Jõõk juba mitmendat aas
tat järgimööda oma suure Perega Saare talu saunas.
Ta ei wõind ütelda, et sääl parem ehk halwem oleks ol
nud kui mujal. Niisama oli ta sügiseti waadand Mesist
kartulimaad ja kördist kaerapõldu, naisega aru pidaud,
mitu korda põllulapi äärest ääreni läbi käind, kuid siiski
aastaks meel Paigale jäänd. Järgmisel sügisel, ülesütle
mist aial kordus see samuti ja Jõõk jäi Meel teiseks aas
taks Nii sigineski neid aastaid Saare talu saunakamb
risse ja Jõõgust Poleks enam ehk kolijat saandki, kui talle
nagu kogemata planeeritud mõisast asunikukoht kätte po
leks antud.
Kui maasaamise asi alles windus ja Jõõk kohtlaselt
ja iseendas naerdes sellest kuulis, astus ühel warasel hom
nukul mõisamoonak Raadik üle läwe saunatuppa ja hõi
kas Jõõgule:
„J'õõk ae. Jõõk, lähme nüüd mõisast maid saama!"
„Mis tondi maid?" muheles Jõõk talle laial suul
wastu, arwates, et sõber wüllis pääga alles hilist linna
teed koju poole sõitis.
„Maid, ikki maid!" hõikas Raadik uuesti, pistis
Jõõgule warnast kuue selga ja mütsi pähe ja wiis ratja
pidi wallamaija. Ennegu Jõõk weel asja üle järelemõ
telda oleks saand, olid nende mõlemate nimed maasaajate

nimekirjas suurte perede tõttu esimeses järjekorras.
Nii saigi Jõõk maa, ilma et ta oleks tahtnud wõi
püüdma läind.
Sel kewadel, kui maid anti, oli Jõõgul wiinme kord
kolida, wõib olla, ainult kuueks aastaks, wõiü olla, põli
seks. Veebruaris sai Jõõk palja maatüki ja ta hakkaS
kohe sinna hädaonnikest üleskopsima. Ostis alewist su
gulase käest 3000 marga eest wana majalogu, wedas ko
hale ja pani kokku. Jüripäewaks polnud küll weel põ
randaid all, pääle lahtiste laudade, kuid lagi ja katus
oli siiski Pääl, kui Jõõk oma suure Perega sinna sisse ko
lis. Üks ots majast sai loomadele, lehmale, hobusele ja
kolmele lambale, teine waheseinaga eraldatud ots aga
inimestele. Esimesel suwel keetsid nad sööki wäljas õues,
pada hargipuul tule kohal, sügiseks aga tekkis maija tel
liskiwist Pliit ja lõõr korstnaga. Sügisene wiljasaaM

„Wilhelm 1. R."
Londonist, 17. nowembrll. (Trj.)
EkS-keiser saatis Sauteri Doorni kirjasaat
jale «maldamiseks manifesti, seletades, et
ta kroonprintsi tagasitulekust Saksamaale
midagi et olewat teadnud. Kuigi eks-keiser
1918. a. nowembrikuuS troonilt lahkus,
kannab manifest allkirja .Wilhelm, keiser ja
kuningas".
Belgia erapooletus Veinimaa
asjus.
Berliinist, 16. now. (Trj.) BrüS
selist teatatakse, Jaspar seletanud nelsapäe
wal saadikutekoja wäliskommisjoniS, et Bel
gia walitsus Reinimaa asjus täitsa era
povlewks jääda otsustas.
Worowski mõrtsukad õigeks
Mõistetud.
Pariisist, 17. now. (Trj.) Con radi ja Polunin mõisteti
õigeks.
Nau e n i st, 17. nowembril. (Trj.)
Conradi, kes 10. mail f. a. Lausanne ts
Wene nõukogude delegaadi WorowSki sur
maS, ja tema abiline Polunin mõisteti Lau
sanne i kohtu poolt õigeks, sest et kohtuni
kud a/3 hääleenamusega otsust ei jõudnud
teha.

Fiume küsimus lahendatud.
Kokkulepe Itaalia ja lugosiaawia
wahel.
Nau e n i st, 17. now. (Trj.) Belg
radi .Wremya" teatab, et Itaalia ja Ju
goslaawia Fiume küsimuses kokkuleppe söl
minud, mille järele Fiume Itaalia külge
liidetakse, kuna lugoslaawia Fiume sada
mas wabatsooni saab.

asjus vähem drastilisi samme soovitab kui
Prantsuse walitsus, lugeda Briti valitsuse
seisukoha muutmise tundemärgiks. B. limane
ei ole kuidagi viin muutnud oma armumist,
et kroonprintsi tagasitulek äärmiselt ebasood
sal ajal sündis ja Saksa walitsuse vastu
tust suurendab.
Londonist, 17. novembril. (Trj.)
Pariisist teatatakse: Briti ja Prantsuse va
litsuste wahel tekkisid tõsised mõtete lahtu
minekud märgukirja asjus, mida Saksamaale kavatsetakse saata vastuseks märgukirja
peale, milles Saksamaa liitlaStewahelise
sõjaväelise kontrolli uuendamist tõrgub
waStu võtmast. Saadikute konverents ei
jõudnud ühise väljaastumise kohta kokku
leppida. Konverentsi koosolek lükati edasi,
kuni Briti saadik Londonist suhtnöõre saab,
kuid Prantsuse walitsus soovib, et viivitus
võimalikult lühike oleks, kuna ta otzckohese
vastuse saatmist Saksa eitava vastuse
peale hädaSti zarwilikuks peab. Prantsus
maa soovitab ühist ultimaatumi ja kind
laid karistusi. Kui see heakskiitmist ei
leia, olevat Prantsuse ja Belgia valitsused
kokku leppinud, et nad iseseisvalt talita
vad. Saksamaa sõjaväelise hädaohu kohta,
mis peitub Saksa valitsuse praegustes
tendentsides ja suure jalasõjawäe väljaõpe
tamises, andis saadikutele üksikasjalikke
seletust marstal Foch.
Saadikute konwerentsi koosolek
edasi lükatav.
Londonist, 17. nowembril. (Trj.)
Pariisist teatatakse, et saadikute konwerentst
koosolek, mis liitlaste sõ.awäelise kontrolli
uuendamise sa Saksa kroonprintsi tagasttu
leku arutamiseks täna kokku pidi astuma,
tulema nädala peale edasi lükatakse, et assast
huwitatud walitsustele mõtlemiseks aega
anda.
Itaalia senat awaldas Mus sõlmile
truudust.
Noobeli keemia auhind.
Nauenist, 17. now. (Xrs.) Noobeli
keemia auhind anti prof. Pregl Grabile,
kelle erialaks mikroanalüüs on.
Kindral Smuts Euroopa
seisukorrast.
Inglismaa peab uuesti katset tegema
konwerentst kokku kutsuda.
Kindral Smuts, kes LSuna-AafrikaSse tagasi
sõidab, saatis enne ärasõitu „Times iie*
Euroopa seisukorra asjus tähtsa kirsa, oma
isiklikku arwamist awaldades, et Brist wa
litsus Euroopa lagunemise wastu wiibimata
uuesti sa kindlalt wälsa peab astuma.
Hiljutine katse Saksamaa maksuwõime assuS
liitlaste ja Uhisriikide konwerentsi kokku kut
suda äpardas Poim are tingimiste tagajärjes,
kes nurinat kitsendada tahtis. Uhisrirgid keel
dusid osa wõtmast ette mõttest, mis nii silma
paistwalt nurjaminekule pühendatud. Tek
kis uuesti tume paigalseisu wälsawaade.
Kindral Smuts arwab, et nurjamineku sur
wele alla anda ei tohi ja nõuab Briti wa
limuselt uut katset, seekord suuremas ula
tuses. Kui Prantsusmaa selle katsega ei
ühine, siis arwab Smuts, et Suur-Britan
nia igatahes Uhisriigid ja teised riigid kon
mercntsile peab kutsuma, kes reparatnooni
küsimust rahaasjaaduslisest ja majandusli
sest seisukohast läbi kaaluks.
Edasi ütleb Smuts: „Wõib wäita, et
Prantsusmaa, konwerentsist eemale jäädes,
paljud konwerentsi tööd mõttetaks teeb
seega, et ta poliitikat ajab, mis konwe
rentsi soowidele risti wastu käib. Kuigi
seda karta wõib, ei tohi kergesti oletada.

pandi kottides muist loomade, muist inimeste poole otsa.
Talwel tõi lehm wasika, lambapaar ute ja oinamüksi, ja
Jõõk hakkas juba lauda ehitamise pääle mõtlema. Aga
mõtles Jõõk kuipalju mõtles, lauda ja aida kohale sigi
nesid ainult wundamendi kiwid juure. Ja nii lamama

les, oli tütarlaps kurb. ta waatas suuril filmil Jõõgule
otsa ja nuttis. Ning Jõõk nägi. et see oli paruni noorem
tütar, keda ta nii tihti oli näind mõisaaias suure walge
koeraga mängiwat.
..Mis sa nutad, lapsuke?" küsis Jõõk ja omalegi tuli

oleks ehk jäändki need kiwid siuna mõneks hääks aastaks,

West silmanurkadesse.

künni Jõõk ülejäänd wiljast ja kaswatatud mullikatest
Palkide ja ehitamise raha oleks faanž>. Kannatlikult
oleks nad naise ja lastega eland niikaua majas seapõr
saste ja lambatalledega segi, kui mitte Raadik jälle ühel
märtsikuu warasel hommikul üle Jõögu uksepaku Poleks
astuud. Wäljas tuli Parajasti lobjakut ja wihma segi.
Raadik puristas tükk aega ukse juures, ja kui ta oma ha
beme puhtaks oli pühkind, pajatas:
«Jõõk ae, Jõõk, lähme nüüd laenu saama!"
„Mis tondi laenu?" päris Jõõk ja arwas jälle ht
leja wintis olewat.
„Jkki asunikkude ehituslaenik, mis muud!"
„Jah, laenu küll, aga eks laen taha jälle tagasi
maksa", tõrjus Jõõk hirmuga.
Ega Raadik teda sääl kaua joriseda lasknud, pistis
Jõögule warnast kuue selga ja mütsi pühe, wiis ratja pidi
wankrisse ja sõidutas linna.
Selle lhmasõidu tagajärg oli see, et peaaegu terwc
suini puutöömehed Jõõgu talu õues tagusid ning rukki
lõikuseks oli ülal ait ja laut ning loomad said endale se
damaid uhkema kodu, kui inimesed wanas majalogus.
Uudne oli see kõik Jõõgule, nii uudne, et mõnikord
ööseti uni silma ei tahtnud tulla ja mõtted nagu ilmatu
suur lõngakera pääs Hargnesid. Koguni hirm asus mõ
nikord wanamehe südamesse ning ta kuulis kui kedagi en
dale sosistawat ööhämarikust üle päitsilaua:
«Jõõk, ae, Jõõk, ega see sul hääga ei lõpel"
Teinekord sosistas aga sama hääl ta unetumatesse

„Sa ei armasta mind!" luksus tütarlaps.
Nii imelik oli see Jõõgule, ta oli kui wintis ja ui
mane suhkruga segatud wiinast, just sarnasest, nagu kord
Saare peremees oma tütre Linda leeripäewal talle oli
annud. Surinal jooksis see kõrist mööda liikmeid laiali
kuni suurewarba otsani. Jõõk oli kui tumm, ta ei saand
inlestusest kidaswnd keelega midagi wastata. aga just,
kui ta suu juba alvanes sõnadeks, oli tütarlaps ta silmade

kõrwadesse:

«Oled saand, mis sa oled tahtnud, ära nüüd ai
guta!"
„Oled nüüd pereinees, oled nüüd Saare Peedi sarnane!"
See wiimane meeldis Jõõgule iseäranis kui mitte
muu, siis ainult juba seepärast üksi maksis omas uues ta
lus kas wõi konte murda ja kõhtu kakestada!
Tihti nägi Jõõk nüüd oma uut asunikutalu uneski.
Ta oli fui kusagil heinamaas ja talu astus ta juure noore
naise näol. See oli palju ilusam ja priskem kui ta oma
waua Mall. Ka Jõõk oli ise alles noor, nii imenoor, et
nina all ainult mõned udemed kaswafid.
Esiti, kui Jõõk alles kohklaselt oma talu pääle mõt-

eest kadund.

Mitu korda oli Jõõk näind unes seda walget tütar
last. Kordkorralt muutus ta nägu ikka rõõmsamaks. ta
waatas endiselt suurte küfiwate silmadega Jõõgule olla,
kuid ei nutnud enam.
Kord kuulis Jõõk end läbi une hiiütawat:
„Tnle õue!"
Jõõk läks kinnisilmi! õue ja kui ta laud awaS, nägi
ta sama tütarlast seiswat keset õue. Nüüd oli tal Pääs
nürdipäcg, ta riided olid Meelgi walgemad kui kunagi
enne. Ka suurt lumiwalget koera arwaS Jõõk põõsa taga
märkawat. Tütarlaps ci waadand enam ta otsa küsiwate
silnradega, waid naeris. Seda nägi Jõõk, kuigi ta naerja
häält ei kuulnud.
„Kas sa armastad mind?" küsis naerja tütarlaps.
„Wist küll", wastas Jõõk ja sai isegi nii rõõmsaks,
ta oli enda meelest noorem kui kunagi enne, hüppama sü
damega kahmas ta oma kätega tütarlapse järele ja är
kas üles.
„Mis sa peaks wehklema!" pahandas ta kõrwal ma
gaw Mall.
Ent Jõõk ei pannud tähelegi ta kurjustamist ja tah
tis oma imelikku unenägu talle seletama hakata, kui Mall
juba uuesti rahulikult norises. Jõõgul ei tulnud tükil
ajal und. Pärani silmil wahtis ta pimedust ning jäi alles
siis magama, kui koidu Mälgus aknasse helendas.
Kui Jõõk aga suures walges ärkas ja hommikul õue
astus, nägi ta, kuidas puumeistrid parajasti uue aida ja
lauda katusele keppide otsa pärgi kinnitasid. Nüüd sai
Jõõk alles aru, kes oli ööseti ta juures käiw walge tütar
laps, ning sestsaadik ei näind ta teda enmn kordagi uneS.
(Järgneb.)

Postimees
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Üliõpilaskonna üldkorralduse küsimus.
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kolme aasta eest kaugelt suurema enamuse see asjaolu, et ülikooli põhikiri ja sellega
HN
»?».*»'
seisglvad weel 16 kirikumõisat. Torwastu
poolt mitteotstarbekohaseks tunnistati ja ka üliõpilaskonna üldkorralduse küsimus on
"S AHvpv
jaCuure-Jaani kirikumõisad planeeriti tä.
»o
tagasi lükati, tõstab ta need küsimused jälle riigikogus päewakorrale tulemas.
'*3
»>!>
nawu wälja. Eellnistel aastatel oli maa
Tõepoolest tehti sarnane ettepanek edus
O
uute pähe ü'es ja tunnistab kõik teistsugu
rsd M teipwitsb>
'M». '
reformi teostamisel B—lo8—10 maamõõtjat tool,
jed püüded ning praeguse faktilise korra tuses tol ajal, kui organiseerimise küsimus
kogu ilm, ».
vs?
käesolewal kewadel kutsuti suurenl osa maa»
täiesti teguwtimetuks. Mis aga edasi päewakorral oli. Kuid seda ettepanekut
mõõtjaid teistesse maakondadesse.
artikli positiiwse osa moodustab, käsitades toetasid ainult üks wõi kaks, kuna kõik tei
Maasaajatest on 85 prots. ümber sõdu
üliõpilaskonna korralduse põhimõtteid üli sed praeguse korralduse otstarbekohasemaks
rid
ja
15 prots. ümber mittesõdurid, nagu
kooli põhikirjas, üliõpilaskonna osawõtmist tunnistasid. Ei ole mingit põhjendust seda
CS«AM
•» I 'IJi li
mõisatöölijed jne. Eriotstardeks oa 6 isi
ülikooli nõukogust, n alimiskogust, akadee üksmeelset otsust uuesti ümber lükata tahta.
kule talukohad tarwitoda antud. Maad on
Mis tuleks selle asemele panna? Hra
milise kohtu ja üliõpilaskonna liikmemaksu
Šl<
<&
saanud üle 2600 asuniku. Nende kohtade
küsimust jne., siis on see just kokkuwõte kas Susi ei ole seda näidanud ega näita ka
suurus kõigub 15—26 tiinu wahel.
juba teostatud asjadest wõi ülesannetest, tsiteeritud artiklis. Uhes kohas eitab or
Asunikkude majandusline seisukord on
mis kohe algusest peale üliõpilaskonna ganisatsioonide alusel korraldatud kogu, teises
W:
suuremalt
jaolt rahuloldaw. Aiüisate ja
edustuse tegewuskawasse üles wõetud! kohas paneb selle ikkagi ette.
i j smir*r.\i£\ .
Mis puutub Eesti üliõpilastesse, siis
gamisel warustati suurem hulk osanikke
Sellepärast ei ole wiimase osa kohta muud
OSPAM
on teaduskondlik organiseerimine neile
mõisa inwentaariga. Loomi jäi esimese
midagi öelda.
>*v* •li QSRAM |
NITRA
aasta jagamisel üle, mis kull sellega seleta
On täiesti õige, et üliõpilaskonna küsi wõõraks jäänud. Rell alustel praegu üld
' peab seisma iga klaaskere! .|
tssg^aassÄtrss^aasßßf^
tan, on, et asunikkudel meel jõudu ei olnud
muses mitmesugused seisukohad ja waated korraldus ellu kutsuma hakata ei leiaks
:
karja muretsemiseks. Põllutöömasinaid
üliõpilaskonnas
laiemat
pinda.
Kuid
ka
olla wõiwad. Meie juures oli sellele seni
'•*&*+!£
omandasid asunikud ühiselt. Et asunikud
heaks pinnaks asjaolu, et üliõpilased oma selle korra juures ei pääse meie proport
ühistes awaldustes ja eluS olid Wene sionaalsuse alusest mööda, mis ka praeguse president Tschakste terwiS, kellele hiljuti sadama tollimaksud 575 miljoni rublani inwentaariga rahuldatud said ja esimeste
ülikoolist ja õpetajaskonnast Võrdlemisi edustuse aluseks on. Esitajad tuleks wa raske operatsioon tehti, on nüüd paranenud päewas Ntia sadama pealesõjane rekord. aastate põllusaak hea oli, sii? andis fee
lootust edaspidisele tööle. Lühikese aja jook
eemal, tekkinud organisatsioonid awaldusid lida iga teaduskonna üliõpilaste poolt ja ja president asus ametikohuste täitmisele.
walimisel teostub paratamata proportsio
sul on kindel wäljade jaotus sisse seatud
Läti
tasub
wäliswõlgu.
*
ja elasid kinnist omaette elu.
President wõtab uue Poola saadiku wastu,
Läti rahaministeerium kawatseb Läti wõlga ja põldu korralikult harima hakatud. Põl
üliõpilaskonna üldkorraldus wõib olla naalsuse põhimõte, sündigu see siis teadus kes oma wolikirjad ära annab.
Suur-Britaauiale, 1 miljon rubla, täielikult lud on 5—7 nälja jagatud. Et esimestel
kolmetüübiline: 1) moodustatud teadnskon konna üliõpilaste koosolekul wõi salajasel
Tööolud Lätimaal.
tasuda. Läti riigi wõlg Prantsusmaale ja aastatel asunikkudel suurem tari puudus,
dade üliõpilaste esitajate'!; 2) organisatsi häälte äraandmisel. Aga mis lahkuminek
Läti tööturu seisukord on palju parem l/-y Norra wõlaft tasuti käesolewal aastal. siis ei saadud küll põldu sõnnikuga hästi
oonide esitajate (asemikkude) kogu; 3) otse oleks siis praeguse edustuse organisatsioonist ?
kui
1922. a. nowembnkuus, mil Riia büroos
Küll
oleks
oga
teaduskondlcku
organisat
wäetada, kuid selle eest on laialdaselt kunst
kohesel propotsionaalsel alusel walitaw.
Läti post töötab kasuga.
üksi
2000 tööta töölist registreeriti. Praegu
wäetisaineid tanvitatud. Kõige rohkem
Kõik need moodustused on Tartu üli nooni tegewusel see parandamata puudus,
Läti posti- ja telegraasi walusus teatab, kaswatatakse praegu põldudel põllaheina,
koolis wiimase 130 aasta jooksul päewa et esitajatel puuduks lähem side nende wa on Riias 800 tööta töölist, mis oktoobrikuu et ametkonna
Läesolewa aasta esimeste IV rukkist, segcnvilja kartulid. Tähtsaks sisse
korral olnud. Ja kui nüüd 1920.—1922. lijatega, kuna ta praeguses edustuses, kus armust 200 wõrra suurem. Tööpuuduse
kuu
sissetulekud
wäljaminekutest 50 miljoni tuleku allikaks on linakaswatuS, sigade ja
wähenemine
oleneb
Läti
tööstuSlise
ja
kau
o. tllleproowi järele jõuti otsekohe! pro nimekirjad organisatsioonide rühmituste
rubla
wõrra
suuremad
on. On wvimalik terawilja müük. Wiimasel ajal on aga
banduslise
elu
üldisest
tõusust.
Eriti
tuleb
portsionaalsel alusel walitawa üldkogu aS poolt kokku seatakse, kõige lähemalt teos
postiwalitsuse
korralikku
eelarwet 25 miljo piimakarja pidamisele üle mindud. Kus
t?da
kirjutada
Riia
sadama
äärmiselt
elawa
totud
on.
jus ühineda, siis on see kujunenud jõudude
Proportsionaalse walimise alustest lahti; zegewuse arwele. Hiljuti ulatasid Niia nilise ülejäägiga tasakaalu wiia.
maike kari juba olemas ja piim üdismeie
tasakaalust kindla paratamatusena, olenedes
reiSse witakse, seal nöeme palju jõukamaid
sellest, 1) et selle seisukoha ja mõtte kand ütelda ja organisatsioonide alusele tagasi
peresid ja algatuswõimet. Asunikud tunne
jäid on kaugelt suurem osa, 2) et see seisu minna tähendaks aga üldkorraldusest sõna
wad ka ühistegelisele omaabile suureSti kaasa
koht arwesse wõtab suurema hulga huwid tõsises mõttes lahti ütelda ka üliõpilaskonna
ja on nii mitmeti, i manadele põllumeestele
üliõpilasperes ja 3) et sellel moodusel on liikme maksust, ilma milleta ei ole üliõpi
Rahwamajandus.
laskonna ühisettewötted, eriti praktilisel
rida paremusi teiste ees.
eeskujuks. Asunikkude algatuse! on Loodi,
ja omaabi alal, mitte mõeldawad. Sar
S.-Kõpu ja Kärstna ühispiimatalitnsed ellu
Organisatsiooni küsimust uuesti päewa nane
üldkorraldus ühendaks ainult neid,
kutsutud,
kus ühiSmeierei ümbruskonnas
korrale tuua togu põhimõttelikus ulatuses
alandatud hinnaga seltsi poolt ülalpidami juba olemas, seal näeme ka asunikka kaasa
Eesti Tori-Roadsteri hobuste
kui palju on organisatsioonide liikmeid.
oleks samasuguste tagajärgedega samm, kui Praegu on neid umbes 30 prots. Et ole
seks. Näitustel wõetakse ainult neid warsu
kaswatajate felts
töötamas.
näit. tegelikult wäljakujunenud ülikooli kor
wastu, mis suguraamatusse üles märgitud.
raidust põhjani ümber moodustada tahta. mingisugust teed ülejäänud 70 prots. asutati 1920. a. Tema ülesandeks on Warsa näitusi peeti 8 kohas. Kõige roh 1 Hoonete ehitus on asunikkudel kõige
korralduse alla wiia ega ole siis ka Eestis Tori-RoadSteri tüüpi hobuste tõugu
* fuuw iöt muret sünnitanud. Vainud aas
Seda jõukulu, tvü ning ew takistust ei ole selle
õigust
nende kaastööd ära kasutada rahalise olude kohaselt wälja arendada, kaswatuje kem oli warsu Wiljandi- ja Pärnuinaa tat algasid 500 asunikku enestele hooneid
kellelegi waja.
näitustele toodud. Üldse on sel aastal
Hra Susi arwates on seni kõik Lübine jõu (üliõpilaskonna liikme maksu) näol. kultuuri tõsta ja tõuloomade müüki korral auhinna wääriliseks 153 warsa tunnis ehitama ja lõpetasid suuremalt jaolt käes
tehakse majanduslikult jõuetuks. dada. Algusest peale on seltsi tegewusest
vlewal aastal oma töö. Tänawu hakkasid
ja kõlbmata olnud. Ta kirjutab: „Seni Korraldus
tatud.
Organisatsioonid
ise
aga
ei
wõida
uue
kor
omale hooneid ehitama 700 asuniku ümber,
laialdaselt
osa
wõetud
ja
huwi
Oioadsteri
aeti läbi lodewa üliõpilasorganisatsioonide
Wastawa erihariduse eden
ralduse juures midagi, sest senistes edus tüüpi hobuste wastu järjest tõusnud.
i Niiklist laenu on antud 025 asunikule kogu
liiduga kogu", mis aga täiesti
tustes on neid olnud enamus, 27 3 Praegu on seltsi tegewus üleriikliseks saa dam i s e eest Roadsteri hobusekaswatuse summas 29 miljoni marka. 75 asunikku
teguwõimetu asutus."
wastu, ja on kõik nende töö, mis tehtud nud ja enda ümber koondanud 8 ha useltsi alal on selts ka hoolitsenud, sest ainult ehitawad omal jõul. Laenusaajate hulgas
Kuid tas see ei kõla mitte, nagu wöi tegemata jäänud.
teadlikud hobusckaswatajad wõiwad taga
l üle 1000 liikmega. Maakondade järele on järjerikast tö d teha. Selleks on muuseas - on ka 50 sawimajade ehitajatele laenu antud.
Wene pagulaste ja mõne optandi poolt
Kujuneb aga organiseeritud üleõpilasi seltsil Wiljandi- ja Pärnumaal kõige roh
Suurem osa ehitustest on puust. Esimese
tarnitatud wabaciik" ? Sarnane
enamasti igal põllumajanduSlisel kursusel ;kuue
meil
edaspidi
100
prots.,
ka
siis
on
prae
kuu jooksul on maakonna metsadelt
kem liikmeid, kuna see teistes kohtades palju hobusekaswatuse üle loenguid peetud. Seltsi
Eesti üliõpilaskonna tegewuse awalduste
edustuse alused ja siht õiged. Kui wäiksem on.
814 asunikule ehitus* ja pöletispuid antud.
täielik ignoreerimine sõja ajal, okupatsiooni guje
juhatus asub Wiljaudis. —on.
üldkogu ei taheta korporatiiwseks asutuseks
Läinud aastal said metsamaterjali 059
i Warsade ja suguhobuste
päiwil ja tolleaegses Saksa ülikoolis, ja teha. tuleb esitajate walimtsel arwesse
asunik?!!. Ehituslaenu on antid ainult
Inglismaa
ja
Poola
sahkne
muti wabadussõja ajal on ootamata ja wõtta organisatsioonide liigete arwu. Selle k a s w a t a m i s e t S on seltsile riigi poolt
elumaja ja karjalauda ehitamiseks. Elu
mitmest mõisast maad tarwitada antud.
tõmbab soowimata wahe nende mõtete awal
tlZstns.
juures on jällegi kõige õiglasem ja otstar Nii näit. on seltsil Heim t a l i mõisas
majade peale on keskmiselt laenu a rtud 05
dajate ja teiste seltlde ning korporatsioo bekohasem
Poola suhknttööstuses on wiimosel pool 'tuhat ja karjalauda peale 35 tuhat marka,
otsekohene proportsionaalne wali - 300 tiinu maad ühes ruumidega tarwitada.
uide wahele. viimaseid on aga kaugelt mine. Praegune kord on ki mstumisele ja
aasta! suur muudatus tulnud, mis kogu
suurem eramus.
j Osa mõisa maid on põldkoplitesse jaota rahwuswaheliss majandusringkondade tähe!- sille 100 trpaude marga laenusid on kahe
lahkpüüetele juureks wastukaalnks.
! hoone ehitamiseks 40 ehitajal? antud. K i
'tud, kuhu igal kewadel kuni 40 warsa!
Samasuguse otsuse kuulutab hra Susi
Mis puutub wäitesse, et praegune wöib mastu wõtta. Warsade ülalpidamine, pann enese peale on tõmmanud. viimelt ; asunikkude ehitusi waadota, siis on nerd
wülja praeguse edustuse kohta: „Se->tne edustus won sunnitud tarwiwma organi
tundmata, minnes turule ,Wene ehk Saksa" iw".ga mitmesugused. lärelmaatajatelt <nu
üliõpilaskonna keskkorralduse loomise wiis «satsioonide ameliu ja füüsilist aci", siis on on seltsi koplites kaunis odaw ja otstarbe- ; kaubana.
! leme kusi, et ehituste määrustest tätfcU
ei täitnud lootusi. Edustus on muutunud !seda ainelisi ja füüsilist abi wa b ata htli kult kohane. Sügisel waadatakse warsad üle ja!
P
võla
algul
langes
tema
finni peetakse, kuid iga kohta seda üictua ei
saamatuks orgaaniks." Kuid wähe allpool j pakkunud eestkätt need organismnoonid, kes ostetakse paremad ära ehk jäetakse oina- suhkruproduetstvou nii madalale, et ta täht saa. Suurem hulk asnnikke on muidugi
iliku
soowil
ka
talweks
hoole
alla,
kuna
soowitab hra Susi pracgust organiseerituta ! sellest kõige wähem juttu on teinud ja seisu
sus ilmaturul täielikult kadus ja ta wae neist määrustest kinni pidanud p nägusa"
wiisi muuta ja moodustada edustus or ; kohal osuwad, et seda abi anda tuli nii halwemad warsad tagasi antakse.
walt suutis oma siseturu nõudmist täita, ' hooned üles ehitanud, kuid mõni uus elu
ganisatsioonide alusel, waatamata selle peale, ! kaua, kuni üliõpilaskonna üldkorraldus ja wal aastal oli mõisa koplis 12 warsa. kuna ilmasõja päimil suurem osa wabriku maja pakub wäga kurba pilti.
,
Seltsil
oli
soow
neid
rohkem
wastu
wõtta,
et ise eelpool „lodewaks ja täiesti teguwüi korralised tulud seaduslikult kindlustatud.
kuid hobuste tallid, mis praegu sõjamäe, sisseseadetest hüwitatud oli ja suhkru peedi ! Peab tähendama, et igal asunikul on
meiuks asutuseks" tunni? tas organisatftoo
Mis puutub endise ja praeguse edus käes tarwnada, ei mahutanud rohkein ära,. wuljad sõjatallermaaks muudetud ning neid ! püüe lvöimaUkult awarat ja nõuetele koha
nide alusel moodustatud .Asemikkude kogu." stuse tegewuse hindamisse, siis ei olnud
enam harida ei saadud, jne. Ka tuli suhkru ssemat hoonet ehitada, k iid selleks puudub
Kuid sellejuures jäetakse ette toomata, i käesole -a kirjutuse ülesai'.deks hra Susi uusi nõuetekohaseid ruumisid pole aga uut tööstust! suurte krediidi puudustega mõi - paljudel julgus ja tormiline kaxiral.
et praegune edustus (nagu ka eelmine) vn üldisi eUawaid wäiteid ütsikasiulisemalt mesugustel seltsist olenemata põhjustel weel delda. Alles 1922. aastal annab walitsus j n lalised wihmasajnd takuStcuöb ehi
.ehitada saadud. i
moodustatud rõhumas enamuses organisee õiendada.
1
Põltsamaa
mõisast on seltsile 100 suhkruwabrikutele ühe neljakuulise krediidi, j tus- kui ka põllutööd. Paljudel asunikku
ritud üliõpilaste (organisatsioonide) esitaja
Eesti üliõpilaspere tegewusawaldustes tiinu maad iO sugutäku ülalpidamiseks an mis oga äärmiselt piiratud. Ka hiljuti saa ! del jäid wähese tööjõu tõttu hulk heinamaid
ten. Neid on 27 kolme organiseerimata on üheks suuremaks takistajaks just see
dud kuld krediidiga pole Poola suhkrutoos i tegemata ja rukkipõllud harimata. Tõu
tud. Tõstamaal on ainult suwine
wastu! On selge, et hra Susi läbikukku asjaolu olnud, et alles hiljuti organiseeri
tus midagi head ära teinud.
j wilja koristamine pole weei igalpool lõpe
nud ettepanek edustuse koosseisu palju ei mise küsimusest üle saadi. On täiesti põh warsade kopel, kus läinud suwel üle 20
Nähes, et riigilt kui ka eraisikuilt tar ltatud. Wili rõukudes hakkab kaswama ja
warsa
kaswutada
oli.
Peale
nende
Torist
muuda.
jendamata, mispärast peaks seda aastate weel põllutööministeeriumi poolt ülalpee- wilisel määral wöimata oli krediiti saada, i kopitama. Peksmine wihma ja pchme
pandi ainukene lootus wäljamaa kapitali > maa tõttu on takistatud. Sarnane olu
Täiesti asjata on edustuse quasi tegu jooksul wäljakujuuenud ja tegelikku tunnus .taw Roadsteri kohusekaswatamise koht.
peale. See jäi aga algul tulemata ja ?. rd teeb asunikkudele kui ka manadele
wõimetust näidata katsuda selleks, et tõen tamist leidnud korraldust ümber moodus
Sugutäkkude jaamad. Et
dada, teguwõimetus tulewat organisatsiooni ta ma hakka ma. Kas ainult sellepärast, et Roadsteri tüüpi hobuste järeltulijaid kas ainult wiimastel kuudel õnnestas Poola põllumeestele tõsist muret. —on.
pahest. Niisugune tõendus langeks nende ülik oli põhikirja kama ei paku siin .mi jwatada, on enamasti igasse maakonda snhkrutöösturitz esitajal Läüne-Euroopa
Põllumeeste tulumaks Wõru
samade organis Asioonide peale, kelle alusele dagi uut, maid senise seadustamist?" Aga sugutäkkude jaamad asutatud. Praegu te pangailmas tähelpanu pöörata oma suhkru
maal.
hra Susi edustust seada tahaks, ja attes just sellepärast tulebki praegune kord Mi !gutsewad üle riigi 19 jaama 50 täkuga. tööstuse, ta seisukorra ja wõimete peale.
Wõru
tulumaksu
kõmuliseni koosolekul
Selle transaktsiooniga seotud lähemate
teeriks sellega Üliõpilaspere teguwõimetust üle kooli põhikirjas ette näha, et ta tegelikult Kõige suurem joam on Viljandis 9 täkuga
15.
novembril
oli
arutusel
tulumaksu nor
üldse.
tõsiasjade
kohta
seletawad
Poola
suhkru
juba makjew on. H. Kukke.
(510 paaritamist olnud läinud hooajal) ja tööstuse juhid:
mide
alandamine
puhtakasu
rublade järele.
Hra Susi teeb aga teistsuguse järelduse
Põltsamaal 6 täkuga (343 paar.); Pärnu
oli muretsetud kolmest
Uus elamus Poola suhkrulööstusts on
maal on: Abja mõisas 3 täkku (131 paar.),
majapidamisest arvepidamised, järele
Toris 6 täkku (167 paarit.); Walga maa seotud majanduslise mahekorraga, mis mii keskmist
tulunormi püüti kiriklaks määratav
masel
ajal
Inglismaa
ja
Poola
wahel
on
konnas : Patkülas 3t. (108 p.); Petseri
..SMdiMhe Sõber"
Wäljamaalt.
Nendes
majapidamistes
oli arveraamatute
tekkinud.
Nimelt
lubati
Inglise
panga
toe
maal: Salesjes 1 t. (12 p.); Wõrumaal:
tusel
Poola
suhkrutööstusele
i.250.000
nael
andmete
järele
esimeses
650 marka, teises
Waiwaras
2
t.
(55
p.),
FriedholmiS
3t.
MseeriAlW.
1100
marka
ja
kolmandas
700 marka tulu
sterlingi
suurune
krediit
õige
headel
tingi
(56 p.); Järwamaal: Roosna-AUikul 4t.;
Soomemaalt.
Tarwitatakso ergutuseks ja jõu uuenda
puhtakasu
rubla
pealt.
Ct
ettetcob
;b and
mustel,
millega
Inglismaa
jälle
kord
on
Läänemaal: Loodnas 1 täkk; Tartumaal:
nnseks wäsimuse ja ülipinguwste tagajär
Soome laewaehttamise programm.
näidanud, et ta õiget juhust Ida-Eursopa med olid paremate tingimistega majapida
Rannus
1
t.
(72
p.),
Kambjas
1
t.
(40
p.),
jel. Hoiab alal musklite paenduwuse, re
Arwesse mõttes sõsalaewade tähtsust ran
majanduse toetamisel oskab kasutada ja et mistest võetud, võrreldes üldiste talu
guleerib werejooksu.
dade kaitseks, on Soome walitsus lähemate Tormas 1 t. (38 p.), Wasuws 2 t. (103 p.), ta Poolas, kus Prantsuse mõiu üsna suur pidamise tingimistega, siis ei olnud või
Saada wastaw. müügikohtades.
aastate saoks rannakaitse laewade ehita Otepääs 1 t. (75 p.), Kambjas 1 tükk on, wiimasega tõsiselt konkureerida mõtleb. malik otse nende järele käia. Põllumeelle
1 Cn arusaadaw, et seda Inglise krediiti poolt tehl ettepanek, arvesse võttes selle
mtse programmid malmistanud. Programm (30 paarit ).
Täkujaamade tarwitamise! on seltsiliige
ulaiab 8 aastaks. Selle aja jooksul kawatse
ainult eksportiga tasuda saab, mis juba aasta liig vihmast suve, mille tõttu suu
et Prantsusmaa sihilikult wõi kauemat takse ehitada Z soomustatud suurtüki paati, tel eesõigus ja 10—20 prots. h:nnaalan käesolemal aastal wõimalik on. Wõrreldes rent osa põldusid vee all kannatas ja põllu
aega mastu wöiks seista Euroopa rahusta 2 häwitajat, 4 suuremat ja 4 wähe.nat jbuft. Paarituse hind kõikus 250—1000 eelmise aastaga on suhkrupeedi istanduste saaduste koristamine mitmekordselt kalli
mise poliitikale, mida kõik teised rahwad weealust paati, 38 mootortorpeedopaati, marga wahel. Üldiselt on näha, et Roads 1 pind 35 prots. mõrra suu enenud, mis eel maks läks kui harilikult, samuti kannatas
heaks kiidawad. Ennem tnleb oletada, et 1 koolilaem, 2 miinilaewa ja 10 laewa teri "tüüp paaritamise teel Wilja di- ja sõjaaegsed 77,8 prots. wälja teeb.
suurem osa saadusi vihma all, vähendada
Tartumaal hästi suureneb. Sugutakud on
kui konwerentsi töö õiges waimuS sünnib jaoks miinide panemise aparaadid.
Selleaastane suhkur on Poola siseturul tulumaksu ülemmäära 600 margani puhta
ja meie liitlaste huwid tarwilikku tähele
Kõik need tööd tuleksid 433 miljoni suuremalt jaolt ise kaswatatud, ainult 2 juba hiljuti müügile ilmunud. Arwatakse, et kasu rubla pealt, ning sellest alandust kuni
panu leiawad, siis ka Prantsuse arwamine Soome marka maksma. Et need tööd aga täkku on Saksamaalt toodud.
talwe jooksul suudetakse wälja wedada umbes 50 prots. See ettepanek kukkus läbi töö
Roadsteri hobuste tut
wõib olla oma nõusolekut awaldab. Ma 8 aasta peale ära on jaotatud, langeks iga
! 2.000 wagunit suhkurt, s. o. 30 prots. erakonna meeste wastuhääletamisel. Wõeti
wusta
m
i
n
e.
Läinud
suwel
on
seltsi
tunnen kindlasti, et kui praegu wõimalik on aasta peale 54 miljoni <O. marka. Soome
kogu
suhkru produktsioonist.
vastu teine ettepanek, mille järele tulu
termet küsimuste kompleksi, mille keskpaigas laewastiku wäljaminekud tõuseksid selle pro korraldusel Roadsteri hobused mitmel näi
Möödunud aastal oli suhkru wäljawedu maksu ülemmääraks oisuStati 700 marka
reparatsiooni küsimus seisab, omal ausal sa grammi teostamise järele 38 miljoni S. tusel esitlenud. Igal näitusel on nad tä Poolas täiesti keelatud ja walitsus wõttis puhtakasu rubla pealt, võimalusega lörgen
õiglasel witsil lahendada ja inimeste meel marka.
helpanu osaliseks saanud ja poolehoidjaid subkrukaubanduse ise oma kätte. Sel ajajärgul
dada 20 prots. ning alandada 50 prots.
wõitnud. Et korralikku warsade kaswata
telt juurt raskust ära wõtta, siis meie
saawutatud praktika näitas aga siiski, et Asunikkudele otsustati alandada tulumaksu
Soome-Wene
kaubaleping.
mist edendada ja tõuhobustest rohkem lugu
leian.s, et ka need ringkonnad terwitawad,
normi 25 prots. võrra. Kpohr.
Juba mõnda aega on läbirääkimisi peetakse, anti põllutöönlinisteeriumi poolt suhknnööstus tuleb wabaks lasta, pealegi
kelle poolt seda sugugi oodata ei wõiuud.
! seisab suhkruekspordi suurenemine ka riigi
Euroopa langeb kiirelt alla, kaswaw korra peetud Soome-iÄcne kaubalevingu sõlmimise hobuste tõuseltsidele teatud rahasummasid l kassa hutvides. Selleaastase suhkrutööstuse Toetussumma Wöru ruaakon naival it
süstele.
lagedus jõuab marsti niikaugele, et need, asjus, Nüüd on need läbirääkimised aga l warsade waatamistcl wäljaandmiseks. E. T. tõusu tagajärjel on suhkruwabrikantide ühi
kes, nagu prantslasedki, stabiilsusest ainult katkestatud, sest soomlased ei leia wõima idu h. k. seltsile anti selleks 75.470 marka. isus Warssawis ja mujal linnades omi la
Wõru maakonna ralitsus palus haridus
wõidawad, igat mõistlikku lahendust terwi lust wenelastega kokku leppida wiimaste ise ! Näitustel anti hobuste eest auhindu kolmes idusid ehitama hakanud. Ühtlasi saab ka ministeeriumi masandusosakonnast täienda
järgus: ergutusraha kõrgem määr on
wat toetussuunnat kooliõpetajate palkade
tawad selle asemel, et oina lahenduse juu äralikkude tingiinuste pärast.
I—l2oo mrk., 800 mrk. ja 400 marka. jWarssawis Põseni suhkrutööstuse panga maksmiseks. Majandusosakond oli seUega
Lätimaalt.
res püsida. Sellepärast astugu konwerents
Märkimata märade warsade auhinnaks an j agentuur awatud, milline Poola suhkru nõus ning teatas, et riigi 1923. a. lisa
asawiitmata tööle, lootes, et tema taga.är
takse üks järk madalamalt. Paremad täkk .kaubanduse keskkohaks saab. —l—s.
Lati presidendi terwis paranenud.
eelarmes, mis riigikogule [u&a esitatud, oti
jed inimkonna südametunnistusele mastu
warsad, kellest sugutäkke loota, wõetakje
Riiast, 17. now. (Trj.j Läti riigi
palutud täiendaw toetussumma õpetajate
wõelamad saamad olkma.
W*«?
>;#
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palga maksmiseks. Seni peab maakonna
Elu Pitrisaarel.
— —99M9o4Sgo^^i9f««
Muuseumi loteriil 16. dets. s. a.
«»GOOOMO»»»»O«<»»0»«O«»«^»V»»»«»»»OO««OE»OSS»^chOV^»0O»««»««»»
walitsus omi wabaid summasid kasutama,
Hariduse alalt.
wõidate 500.000 mk., fui ostate 50 tn.
192 J. a. tulekahjust tekkinud haawad
kuna peale eelarwe wastuwõtmist riigikogu halkamad paranema. Hulk uusi hooneid
loositaye. Saada PostksntsriLsst, pau
poolt see raha maakonnawaiitsusele wälja on nanade asemele üles ehitatud. Riik on
Kirjanduse muretsemine Wõrumaa kadcft ja suurematest äridest kuni 23.
makstakse. Kpohr.
koolidele.
selleks 4 miljoni Piirisaare elanikkudele
nowembrwi.
Wõru
maakonna
kooliwalitsus on telli
kulutanud,
rääkimata
hulgast
metsamater
Wilja koristamine põllult wõimatu.
pidada tahawad wana ka
nud iga algkooli saoks pädagoogilist kirjan
helmes on pikaldaste sadude tõttu põl jalist, mida kroonumetsadeft jagati. Ka
lendri
järele, sellega ignoreerides
m
dust: Uuemad woolud kaswatusteaduses.
lud nõnda pehmed, et paljud enne külme seltskond ja omawalitsused on Piirisaare
m
meil
inakswat
kooli korda, kui ka uut ka
Uus
kool
Belgias
ja
Moodne
waateõpems
põlenute
heaks
annetusi
kokku
pannud
rahas
tamist põldudelt wilja kätte ei saa. Oehe
1 ja U jagu, mida kooliwalitsusest wöiwad tendrit.
peksmisega on alles mõned üksikud algust umbes 2 miljoni, ainetes ligi 5 miljoni.
FORDSON TRAKTORI ja AUTO koolijuhatajad kätte saada. Siis on weel
teinud. tUo—
Nurinat kuuldub selle kohta, et saadud abi,
Tuhat kantud sinelit.
raamatukesi .Juhatused õppiwale noorsoole".
nimelt riiklikku, ka rikkamatele on antud,
praktilised ja teoreetilised
Tõö-hoolekandeministeeriuuüle antakse
Helme Mtiselts
Kpohr.
lähematel päewadel tolliwalltsuse poolt iile
loobub peakoosoleku otsuse põhjal kõrtsi kel muuseas Tartus hulk maju. Nii ole
KURSUSED järgmisele grupile
wat
keegi
sarnane
jõukas
mees
metsamater
Koolinõunikkude
küüdi
asjus
Wõru
188 palli (umbes 22.000 tk.) kantud sõsa
pidamisest. 1924.a. hakkawad Tõrwa alewiS
algawad lähemas tulewikus.
jali
koguni
ligemalt
kui
teised
kehwemad
maal.
wäe
sinelid. Börse, sadama artelli sa ladu
körtsisid pidama: Tõrwa majaomanikkude
Et möödunud õppeaastal koolinõuniku maksude näol on nende sinelite pealt ligi
AUTOJUHTE walmistatakse
selts, Tõrwa tööliste selts ja Tõrwa tule» saanud, kuna just materjali juurewedu ise
äranis kulukas jne. Kuid sarnajeid kuri*
tõrjujate selts.
ministeeriumi eksamite wastu. liikumine koolide rewideerimisel selle läbi 500.000 m!., tasuda.
oosume
tuleb
ka
mujal
ette,
seda
enam
siis
sagedasti takistatud oli, et õigel ajal küüti
Töö-hoolekandeministeeriumi üldasjade
Alewinõukogu otsuse järele peawad kõrt
Kursused korraldatakse Tartu Ülikooli ei antud, palus Wõrumaa kooliwalitsus jaoskond palus linnaivalltsust wõimalikult kii
sid aga alewi südamest alewi ääre üle weel eraldatud PLirisaares.
õppejõudude kaastegevusel Ameerika
Kalu püütakse PLirisaares palju. Saa
kõiki koolijuhatajaid enese peale knndikäsu relfc teatada, kas sa kui palju wiimane neid
kolima. Kah asi. dUo—
eeskujul moodsate õppevahendite abil:
dakse latikaid, iheseid, sudakaid, ahwenaid
kinofilmid, diapositiivid, mootor-läbi- edasitoimetamist wõtta, tretades koolijuhata sinelid soowiks, kus juures eelni aetatud
Waimline elu Kursis.
j. t. Kalurid kaebawad, et hinnad odawad,
Iõlke mudelid, diagrammid ja joonis jäte koosoleku otsuse peale, kus selleks nõus lnaksud ja meo kulu proportsionaalselt, mis
Kursis ei taha waimline arenemine püügiriistad aga kallid. Wene ajal olid
tused, millised kõige kiiremini ja olekut awaldati. Wallawalitsus on kohus ligi 25 nik. sineli peale wölsa teeb,
põhjalikumalt mootori konstruktsiooni tatud ametlist küüdikäsku õppetöö algul ministeeriumisse tasuda tuleb. Ministee
hästi pinda leida: kiratsewad koolid, millel turgudeks Riia, Peterburi. Nüüd aga ainult
tundmaõppimist võimaldavad. Prakti
osalt puuduwad isegi wiletsad ruumid hoo Tartu, Tallinn. Sellega ka hindade seis
lisi töid korraldame oma töökodades. koolijuhataja kätte andma, kes selle käsu riumi arwamise järele kõlbaks sinelid waes
likate" wallaisade armust, samuti ka seletataw.
kooli rewideerimisel edasi toimetab käsu tele ja wanadc kodudele nzaljasagamiseks.
seltsid, mida Kursis armu poolest üle kol
Soowijaid palume ennast kiires kirjas tähendatud aadressil. Kpohr.
Waimline elu PLirisaares, kus üle 1000
Linnawalitsus otsustas tellida 1000 sinelit.
korras üles anda meie kontoris:
mekümne. Selle wastu õitseb joomine ja elaniku, on tarretanud. Sellewastu juuakse
hks.
Inglise keele raamatud koolide raa
hmmanid." Wiimaseid korraldatakse üsna alkoholi palju. TöiüamaS on kaks kooli:
matuksgudele.
A. ROSENWALD Co.
järjekindlalt ja rohkearwulisi.
Eesti ja Wene algkoolid. Kui koolisundust
Eesti asekonsuli mr. Thomas W. Ar
8.-9. apr. kihelkonna kongressi lõpul arwesse wõtta, siis äratawad need tulemi
Toimetusele saadetud kiri.
Tartus, Suurturg 3. Telefon 300. mouri poolt Glaskowis Eesti koolidele
osawõtjate .koorkihi" poolt otsustati ellu kns suuri lootusi. Paraku on praegu asi
Tänuawaldus.
korjatud raamatutest on haridusministee
kutsuda kihelkonna organisatsioonide liit, j j koolide poolest majand usliselt wilets. Eesti
Et mul luüiiriaia cu istiluult Mustata neile
rium
Tartu
niaakonna
kahele
algkooli
õpi
eõti©o9# ••••••••••••••
milleks moodustati isegi kommisson. Osa koolimaja on mana, ühe klassitoaga asutus,
euaut kui tuhandele minu kaasteenij-stst ja sõb
lasre raamatukogule 26 köidet raamatuid u.ue
uina tuttavaile, kes Eesti pocnanietkonua 5.
;;,--y»;y*<-rasas^<wi'. waßwmwsmw j
kommisjoni liikmeid ei lugenud oma kohu j Asub porilombis. Minewal kewadel suure wee
mananud.
Kuna
Elwa
ja
Otepää
alewi
uu 13. noio. ka minu teenistuse 30 aas
seks ühelegi kommisjoni koosolekule ilmuda.! aegutud! sisse ja wälja akna kaudu. Õpeta
koolides Inglise keelt õpetatakse, siis on lasz lefuvust kauni Piduõhtuga ära märkisid ja
K, id ikkagi suure waewaga saadi hädatar j jäid ainult üks 3 klassi kohta. Peab ühtlasi
Wä sa tahtis
Tartu maakonna kooliwalitsus mainitud .aiad unu-es kaheksat.huuc tcrbin:ste(cflrcinmi,
wiline woorum kokku, tehti tarwilikud eel ka kooliteenri kohuseid täitma, sest nii
auaioatduste ning kallihinnalise kinigtusega
raamatud nende koolide wahel ära jaganud, :oKe
üllatasid, siis palun siinkohal kõiki neid lahkeid
tööd ja põhikiri saadeti registreerimisele, mis sugust ei ole hoolekogu seni ametisse pan
jalanõude ostmisel on nende hind ja
andes kummagile 13 köidet raamatuid.
luu.Todanntc rucMate sun.apilkude eest, mida nad
registr. kätte on saadetud juba mõni aeg nud. Uue ajakohasema koolimaja ehitus
kuju. Kes praktiline ja asjatundja, see
P-S.
•niutc Malmi Sl anud, miilU südaniütumat tänu
tagasi.
on siin Wastse-Wõnnu wallal paratamata
ostab ainult jalanõusid kaitsemärgiga
wactu tvõlta Olen sügawasti liigutatud neist
Määrati liidu asutamise koosolek, kuhu ees, sest juba tulema aasta, mil ka 4
poolehoiu awaldustest, uus juba 35. nolvembril,
olid saatnud omad saadikud ainult kuuS or ! klass töötama saab, nõuab ruumi nii las
:>m teeuisiusc tegelikul 30. aastasel mälestuspäe
JMMNTi
Tartu
teated.
loal, lähenmie kaasteenijaie poolt ja nüüd, 13.
ganisatstooni, olgugi et rohkeSti kuu aega ltele kui ka 2 õpetajale,
2ts.
nolvembril, postiametkonna 5. aasrapäeioal kõi
enne koosolekut teadaanne üleskutse üheS j Wene 4-kl. koolimaja põles maha. Kool
gist kodumaa nurkadest mulle kokku ivoolasid ja
l^JituUW1
Statistika keskbüroo ettepanek
päevakorra ja liidu põhikirjaga seltsidele töötab praegu 2 õpetajaga üürikorteris ja
uus mulle uut julgust ning jõudu annalvad kodu
kätte saadeti.
palju paremais tingimustes kui Eesti oma.
maa teenistuses tveclgi kaasa rüngata, ühtlasi
tööotsimiSLe ja pakkumiste re
loen oma aukohuseks tähendada, et kui ma midagi
Wähese kokkutulnud organisats, edusta On kawatsus Piirisaare ühist koolimaja
gistreerimise asjus.
ära teha olen snntnud, siis küll ikka ja ainult selle
jäte arwu peale waatamata otsustati kind ehitada mõlemate rahwuste jaoks. Eelarwe
tõttu, et mu kaasteeuijad üle kogu riigi mulle abi
Andmete ühtlustamine üle riigi.
lasti määratud sihis edasi minna, loodi põ järele tuleks see 8 miljoni maksma. Asi
Aera nuudlid
limekS on olnud ja oina losi.se püüdmisega ka minu
Niigi
statistika
keskbüroo
arwamise
jä
hikirja asusel juhatus jne. ja asuti tööle.
seisab, sest raha puudub. Haridnsminis
pimemist, on toetanud.
rele on seni töö otsimiste sa pakkumiste re
supi tarwis, aga
Äeel kord kõige südamlikumat tänu üteldes,
Et Kursis wähemgi korralik seltsimaja teerium on summa lubamise poolt põhigistreerimine toöbörsedes mitmeti puudulik
sügatva lugupidannlega.
puudub, otsustati wiibimata asuda rahwa J mõtteliselt.
Aera makaroonid
olnud, tehniliselt selle poolest, et pea igaS
H. Nikand.
maja ehitamisele, mis esialgsete kawatsuste
Celtskondline elu on soigus. Ennemalt
Tallinnas, 16. notvembril 1923. a
tööbörses
isesugused
registreerimiskaardid
lisanditeks
praadide
ja
puddingite
juure
jne.
järele sisaldaks järgmised ruumid : 1) Pidu on tegutsenud eestlaste laulukoor; harju
tarwitusel on, siiulLselt aga sellepoolest, et
saal, 2) jalutusruum, mis ühtlasi ka wõim tusteks on küla noorte poolt harmoonium
patsud tööpuudust kao.natajad töobörsede
lemissaaliks oleks, 3) lugemistoa-, raama ostetud, kuid sõja päiwil on kõik katkenud.
Riigikohtust.
poole ei pööra sa nii seal registreeritute
tukogu- ja muuseumiruum, 4) riidehoiu Wiimasel ajal on ärksamatel saarlastel jälle
Kõrgemas
hõrgemashea
nea
till
tatööliste
arw
tõelikku
tööpuudust
ei
pee
di
ivses ja maitse- škš
ruum, 5) theemaja ehk einelaua ruum ühes nõu laulukoori ja wõib olla ka näitemängu
Kuidas mõni kohalik suuräri
rikas
geloa. Kuid siiski loeb statistika keskbüroo
ikas on ainult
theemajapidaja kõrte; iga, 6) teekäijate öökor harjutust käima panna. Puudub saarel
oma tulu hindab.
tööbörsedest saadud andmeid tööotsimise ja
.1
ter, wähemalt 2 tuba ja hobuste öõruum, raamatukogu, puudub seltsi- wõi rahwa
tea
Kohalik
suuräri H. Lell ja Ko. deklaree
pakkumise kohta ülitähtsateks sa sellepä
mitte järele praegu on suur tarwidus ja 7) maja. Puudub korralik pootiwedu, mida
'£
H
Müüakse parerast
ka
tarwilikuks
nii
registreerimise
wiisi
ris
oma
1919.
puhtakasu 9350 marga
laenu-hoiu ühisuse ruum, mis kokku kuba kohalik koolijuhataja erateel terwe saare
sü
mates ärides, t&fj.,
waa. ir«pr>
kui
ka
registreerimiskaartidel
vlewate
and
28
penni
peale.
?-rimak[u
kommisjon, maa»
tuur alusel teeks 297 kantsülda ja miS lä huwides katsub korraldada omal kulul.
En gros ladu
mete
läbitöötamist
üleriikliselt
ühtlus
tarnata
tema
deklaratsiooni
peale, hindas
heks maksma milj. mrk.
Peab tähendama, et wallamaja üle 20 klm
SIFLUWJS: POPOFF
tema
läbimüügi
5.000.000
marga
ja pnhta
toda
sa
süwendada.
Ehitns kapita li toetamiseks pöörati muu eemal asub. Saarele ligipääs on saart
Tövoiümtse
sa
pakkumise
regiureenmi
kasu
750.000
marga
peale
ning
maksustas
seas siseministeeriumi poole loasaamiseks ümbritsema madaUku pärast paha. Laewad,
seks tööbörses paneb keskbüroo ette .arwitu tema 111.750 margaga.
rahalise loterii korraldamiseks. Samuti pa mis nLwigatsiooni aegu nüüd Tartuga iga
sele wötta wiimase poolt juurelisatud isik j rtfefohc3lc maksude peakomitee tema
luti ka siseministrilt luba Kursi langenud päew ühendust pea oad, jääwad saarest kau
ehitustööd
järgmise
talweni
edasi
lükata,
tikkude kaartide wormid. Hiljem saadab ' edasi kaebtust läbi waadoteS ja ülekuulatud
sõdurite mälestusmärgi püstitamiseks kvr gele seisma, kuhu ja kust siis lootsikud rei
si jäid ja kaupa edasi toimelawad, mis ise mille peale 20. aprillil eitan? wastus keskbüroo linnawalitsusele täiendawalt kaar asjatundjate arwanlist arwesje mõttes mahen
jandu-lehtedega raha korsata.
ültlasi kohustas maakonna walitsus tidcl leiduwate andmete läbitöötamise iabcli das tema läbimüügi 3.900.990 margani,
Seni setteks otstarbeks on raha kogunud äranis tormise ilmaga ebamõnus. Cmeti tuli;
wastutõrkumata
teu,a eeskirju materjali wormi ) sa tarmilikud j schatu kirsad nü kaar pulstakasu 45 >.OOO margani ja maksustos tema
peaasjalikult demobil. sõdurite osakond, mis on loht sadau-a loonuseks olemas. Alatised
juureweo
assas
täita, olgugi, et walla tide täitmiseks kui andmete läbitöötauüseks. 09.759 margaga, seega endist jinnmat pea
oma tegewuse lõpetas, tuletõrjujate seltsiks tormid põhja ja ida poolt uhnwad paarist
nõukogu
ainult
500
palgi wedu waStu oli Itklikmde kaartide kamade saatmisega on aegu poolewürra wac-euda^es.
muutudes. Weel ot.ustati 1924. a. suwel kohan kõrget kallast halastamata, nii et wõtn d.
keskbüroo rutanud seks, et linuawalitsusel
Maksualune aga ei jäänud sellega ikkagi
korraldada üldkchelkounasine laulupidu, ki sellest aastate jooksul süld sülla järele jär
Wilo wallas on 1200 üksikut maapida järgnemaks aastaks kaanide mal-msmu-ist wz:l rasule. maid kaebas edasi riigikohtule.
helkonna keskraamatukogu asutamisega algust j wcle ohwriks on langenud. Sarnazele
selt keskbüroo loeb
. Aji oli 13. skp. arutusel,
nähtusele wöiks pilliroo wöi pasu isutta jot ja kõ-gest 829 hobus:, äöiimastest mitte
teha jne.
wcihem kui 35 prots. sarnaseid Zchwi, kes et uute wormide järele regiftrcerimine al j Riigikohus jättis tema kaeotttse taga!
misega
pii
i
panna,
kuid
asi
nähtawasri
Tööd on palju, mis wajab rohkesti töö
waswalt jalgadel seisawad. Tihti on mö gaks uuest aastast peale.
järjeta.
jõudu ja toetajaid. Loodame, et kursilased Tellegisse ei puutu.
ne! weerand hinge.uaa mehel hobuse „kronu,"
Linnawalitsus otsustas soomiaoralduse
Sellega oleks siis ülcZantud puhaskasu
ära ei salga omi waimlisi huwisid, seltside j iirstiabi ja apteek puuduwad saarel kuna
mitmel hingemaa mehel teda ei ole, tööbörsele saata läbiharutamisels ja was
täiesti.
umbes 4o korda wä cm poolt
näol loonduwad liitu ja intensiiwsemalt
mispärast
ei
oleks
kuidagi
wallawalitsusel
tawa
ettepaneku
tegeustseks.
hks.
hinnatud
puhtallkasust.
Kuni omawalitsusest asja saab, tuleks
endid rakendawad waimlise kui ka mater
õige olnud materjali wäljawedu hobuste
Lõpuks olgu weel juure lisatud, et hra
Ku!W sügis
jaalse külje süwendamise ja põhjalikumaks Piiri saarel ellu kutsuda mingisugune korral arwu
kohaselt jagada, kuigi sarnase otsusega
H. Lell eelt-lewail liunawalimistel maja
muutmise twle. Lelleks jõudu!
dusselts, kellel siin saare hea käekäigu ja
Petseri maakonna nõukogu hakkama sai, er LBL6. aastast peale sagedamalt kordu omanikkude nimekirjas jeijab.
edenemise
majanduslise
ja
waimlise
Kursilane.
nud kui wih?uane.
ainult hobuse omanikke kohustas küüti
alal paljugi teha oleks. £.
Sellekohast
id andmeid waadates näeme,
.audina. Sellepärast määrati weetawa ma
et
ISöö.
a.
alates
on kuiw sügis palju voh
terjali arw kõlbuliku maa tiinule arwu jä
Kohtukojast.
kem
kordunud,
kui
wihmane. Kuiwa sügise
Kuidas
Petferi
maakonnawa
Teater.
rele ära ja sellega on ka sele:ataw 20 päe
all
tuleb
niisugust
inõista,
mil
septembrist
litsus rahwa huwivele wastu
wane küüt.
Kooliealiste laste kooliaja! palga
nomsmbriui wahem sademeid on olnud, kui
tuleb.
Lõbusat meeleolu on publikumile sün
Wallawalitsuse käskude peale teatasid 5 paljude aastate kesknstne nende kuude kohta
lises ametis pidamise pärast karis
tatud
nitanud F. Arnoldi ja E. 3-waa
Petseri maakonnawalitsus hakkas 1923. suuremat k ila, kus koiku 128 peremeest, et wa.ja teeb. Samased kuiwad sügised olid:
tmlise komöödia »Woorusliku elumehe" a. Ailo wallas kahte 6 kl. koolimaja nemad kewadisel põllutöö ajal küüti ei 1871., 1874., 1389., 1894., 1907. -a 1910. on neil päiwil Tartn-Wõru
ettekanne akadeemilise ringkonna esitajate ehitama. Ehitusloen selleks koolimajade lähe, sest et kewade isegi hiline.
kude poelt koolide järeln?al:ve asutuse ette
aastal.
poolt. Seda puhku sünnib selle ülilõbusa ehitussondift oli ilma Wilo walla nõukogu
Et ära hoida massilisi trahwimisi, palus
Kutwa sügise aastaid tähele pannes panekul .stuaslawa walla kodanik August
nal>amängu ettekanne näite
otsuseta ennem muretsetud. Koolimajade wallawalitsus wallanõukogu naturaal küü näeme, et nad ei tule teatud kindlate mahe Kalpus 10u0 margaga ehk kolme öö-pae
seltskonna poolt. Waimurikkal naljal on ehitustööd pakuti wälja 3. märtsil, ilma et dikohustust rahalise naturaal kohustuse maksu aegade järele, waid nagu salkades, otti oli wose ares.iga, sama walla kodanik August
omadus mitte wananeda ning just nii walla esitajat wäljapakkumisest osawõtma peale üle wiia ja materjal raha eest lasta esimese ja teise kuiwa sügise wahet 2 aastat, Pallo 590 margaga ehk kahe oõ-päewase
arestiga, "walla kod. Karl Treial
sugust nalja produtseerib wabrikant JuliuS oleks katsut-id. Et mingisugust ehitusma wedada, mis asjale edu olek' annud, kuid siis 14, 4, 12 ja jällegi 2. a. Neist arwu
Seibold, nupukas äri- elumees kui küllus terjali maakonna walitsuse poolt malmis wallanõukogu otsustas küudiandmisest ja dest on näha, et on kaks perioodi: lühem 300 margaga ehk wiie öö-päewase arestiga
sarwest. Milliseid mõtteid tema leidlik pea muretsetud ei olnud anti ehitus kui ka materjali weost täiesti lahti öelda, pghjen» periood 2 kuni 4 aastani ja pikem 12 kuni ja Saare walla kodanik Joh. tspler 300
wälja ei haudu, et oma äriosanitku, kohme materjali ostmine ettewõtjale wälja, tingi dades, et ehituS ettewõetud ilma wallanõu 14 aastani.
margaga ehk rahe öö»päewaje arestiga.
tut elukogemusteta Alaks Ltieglitsi wäi misega, et nad enne 22. märtsi ehituse kogu teadmata ning otsuseta ja ka ehitus
P—s.
Endiste asgizds tagaMhslda
meheks saada! Igale teisele perekonna materjali osta ei tohi, sest maakonnawa wälja pakutud ilma, et walla esitajat juure
isale oleks see kõma pähkel kaikihammusta litsusel on lootus riigimetsast taksi eest oleks kutsutud sa teiseks kibeda põllutõöajaga,
jad Eestis.
Õnnetused ja kuritööd.
mata, sest mabrtkandi auwäärsel teisepoole! metsamaterjali saada, mis ehitusetiewõtja mis hilise tewade tõttu isegi wiibinud, mil
2G. okt. s. o. tõime sõnume, kus käsita
Wargused.
ja pealinnast sõitnud tütrel on wõimatu maakonnawalitsuselt enne kokkulepitud hin tahe suurema kooli ehitusmaterjali wedu sime ühte halenaljakat dokumenti, mille
7. skp. on öohulgnjed Uderna walla
wallale täitsa üle jõu käib, kui mitte põldu .toimetajaks" oli grupp Kallaste weuelaä,
omapärased ja lähkummewad nõuded oma naga pidi üle wõtma
kes endile nimeks olid wõtaud „ Tartu Käärdi tala elaniku K. E. aias wõvrsil
ja peigmehe isiku suhtes kui
Riigimetsast metsamaterjali taksi hinna küliinata jätta.
wabrikant Seiboldil, kuid wiimasele on selle eest ei antud, mispärast ehitusettevõtjad
Petseri maakonnawalitsus jättis mõle Wene gümnaasiu ui lastewanemad". Need käinud, mesipuud ära lõhkunud ning paar
küsimuse lahendamine tühi täpe. Waikne pidid seda juhusliselt ostma. Nagu saadud mad nõukogu otsused tähele panemata, .lastewanemad" olid omal ajal, nagu wa puuda mett ära icHnuö. Kogu kahju
ja saamatu Alaks Stieglits muutub Sei eeskirjadest teada, wõisid ehituse ettewõtjad andis need protesti ja nõudis küüdiandmist rem teatasiine, riigikogu liik.ue Narauini 2uooo marka.
10. skp. on margad walewõtme abil
boldi osawal juhtiinisel ökisti üleltnna materjali 23 klm. kanguselt osta, tegelikult hoiatusega, et kui wallawalitsus Lüütisid kaudu juure protesti kirja Hacidu-Zministee
kuulsuseks; linna preilid ja nende au osteti aga kaugem a!M, sest lepingu järele mitte ei määra, siis terwes koosseisus koh riurni saatnud, kus walgustali Tartu Wene W äike-Kongota mõisas elawa jänese aita
wäärsed emad, seni ükskõiksed Stieglitsi ehituseti.ewõtja ja maakonna walitsuse wa tulikale wastutusele woetakse, kui nraakon gümnaasiumi tööd ja kriipsutati alla pü tunginud ning 25 puuda uisu äta miinnd.
wastu, on korraga temast wiimase kraa hel pidi kõik materjal walla poolt juure nawalitsuse käsu mittetäitjad, miLe aluse! hade pidamise tähtsust matta kaleutui Sealtsama t on nad ka 5950 marga määrdini hnwitatud.
Ustes riigi päralt olewaid hobuseriistu ja
weetama. Isegi wesi. Sellest kohustusest wallawalitsus kohustatud oli käskusid järele.
Seisukord muutub Seiboldi perekonnas teatati wallawalitsusele 17. märtsil.
andma.
Nimb teatab meile Tartu Wene güm- muud Varandust kaasa wõtnud.
12. skp. warastati Woldemar Adostil
Ei ole ime, et eruka.uad mehed, nähes naanumi lasteir uuemate konnlee esimees,
kinoliseks, weel hullemaks, kui korraga
Esimene palkide wäljawedu, mis maa
sabagatähena langeb nende armsate iui konnawalitsuse poolt sõjamäelt ostetud wõlakoor.nat sa küüdikollitust kesk suwe ajal, et nimetatud gümnaasiumi lastewanemad Lihaturus asumau Oiaastna keldrist 2500 m.
m-ste hulka kuulus kinotäht ja iludus (armu järele 530 tk., kuigi need palgid sar wallast lahkumise palwed sisse annawad. niisugust kirsa saatnud ei ole, ega ole sellele wäärtuses loomaliha.
14. skp. läks Põik tän. nr. 9 elawa
Marie Rainer; samal ajal aga Stieglitsi naseks ehituseks mähe kõlbulikud) algas Seda enam, et teatawalt poolt selleks tu ka allakirjutanud, peale kahe, kes seda
kiire allaweeremine kuulsuse kõrgustest. See maakonnawalitsuse eeskirja põhjal 17. ja gewasti hoogu antakse sa sellega waldade eksikombel teinud. Glllakirjutajad on olnud Woldemar Rebasel Kroonuaia tän. asumas
sünnib peadpööritawa kiirusega, elukarde 18. märtsil, lihe päewaga ei jõutud aga jaotuse reformi ebaõnnestunuks tembeldan wäljaspool Tartu Wene gümnaasiumi wa Unna algkooli ruumides taskust rahakott
tawalt, kuid alla saades satub ta oma kuidagi tarwilik arw küüte wälja käsutada, takse, millega kas wõi riigikohtuni .lähen nematcbau sesojad.
ühes 2000 margaga kaduma.
mõrsja, Eerti Seibrldi kaissu!
Igatahes wüga imelik südametunnistus
ehk küll selleks kõik jõud tööle pandi, seda dust" otsitakse.
13. skp. teatas kriminaalpolitseile Uus
Tiikis esinewad wiimased wigurid, kõige arwesse mõttes, määras wallawalitsns küü
Kui siiu mitte kõrgemalt abi ei tule. ' neil allakicjuiasnlol, kes nii pisarsilmil kö tän. nr. 15 elaw SKarie Pärtels, et temal
lõblisam meeleolu ning üllatus üllatuse did 17., 18., 19. ja 20. märtsiks. Kewade siis on Wilo wallawalitsuse jõud nii mõrd . nelewad lastest ja sellest rängast koolitööst, on maja pööningult käekott ühes 50 kuld
peale.
jõudis aga ette. 18. märtsil s. a. läks wäike, et sarnast lahkumise woolu oma mis nende lapsed tegema peawad Eesti rubla ja 20.000 margaga teadmata ajal
„W ovruSlitu elumehe" esi
lumi nii ara, et 19. ja 20. märtsil wee roh .eeskujulise küüdikorraga" ei suuda seisma keeles wöimlemie ja käsitöö tundidel. See ära Varastatud.
etendus .Wanennuses" on täna, 18. now. kuse tõttu igasugune liikumine seisis. Algas pauna.
!on hoolitjemiue teiste eest, sest neil
14. skp. oa D. Sammamiil Kalaturu tän.
kell 8 Sh:u. 8-'i'utejuht L. .Hansen.
Nüüd, kus maakonnanõukogu walimi, endil lapsi seal koolis ei kaigi,
kewadiue porine tee aeg, mil materjali
asumast kauplusest 2550 m. wäärtuseS riide
llued dekoratsioonid kunstnik W. Haas i med.i wõimata. Pealegi oli see ettewõtja sed lähenewad, peaksid Wilo walla kodani i Siin ei ole siiS tegemin taslematiema» kraami wavastatud.
tel ostmata.
poolt. I
kud teadma, kellele walimiste! ei tohi häält tegr, waid inimestega, kellele üldse ei
Samal päewal on mustlased ölhja walla,
28. märtsil pööras wallawalitsus maa anda. Igatahes ei ole senine maakonnawa meeldi haridus, waid kes endiseid aegu ta Pähna talu elaniku Johannes Makki käest
konnawalitsul'e poole palwega koolimajade litsus mitte rahwa huwides talitanud.
pettuse teel hobuse ära wõtnuo.
!gasi igatsedes pidustada sa Pühi
»»»GGGOO»«»«»»O»V»5
iiiiiüi-; - -
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Mr. 309.

Postimees
Üliõpilaskonna Muusika Sektsiooni
Saagu mis saab!

Raha
kodus
ei tooraha
ühtegi
kasu!
Ifirae
hoidke
asista
kadus!
Raha on kodus kardetaw hoida!

müün ikka edasi
« suure hinnaalandusega

segakoori kontsert

ülikooli aulas
pühapäewal, 18. now. 1923. a. kell 5.
Juhataja: JUHAN AAVIK.
Eeskawas: J. Aavik, A. Kapp, M. Lüdig, R. Tobias, M. Laar, C. Kreek,
Fr. Liszt, C. M. Weber ja S. J. Svendsen.
Solistid: klarnetil A. Ojasson, stud. jur.; klaweril H. Leberecht, stud. rer. nat.;
wiiulil R. Pikk, stud. rer. mere. Klaweril saadab Joffe.
Piletite eelmüük awatud .Postimehe" (Suurturg 16) ja (Rüütli tän.)
kauplustes ja kontserdi päewal kella 3-st ülikoolis.
Tartu spordiselts „Kalew"

Rio Md iie

kuni tagawara ulatab, kõik allnimetatud kaubad:
Suured puuwilla wooditekid
Enne 700 mrk. nüüd 400 mrk.
Parem sort
Lapse puuwillatekid
Soome sefiir kleidiparhid
ilusad mustrid
Kunst siidiga kleidiparh
Lihtne kleidiparh
Inglise kleidiflanelett
Ghewiot kleidiriie, 2 küünart lai
Kahelaiused naistcrahwa pluusi
riided siidi joontega
Täiswillane kleidifhewiot
Joonelised undrukuriided
Shotish kleinidcd

jookswale arvvele ja tähtaja peale
ja maksab hoiusummade eest
ajakohast protsenti
Anneb laenusid käemeeste, obligatsioonide ja väärt
paberite kindlustusel wälja. Korrespondendi arved

0 igas kodumaa linnas ja rahwarikkamas kohas,
j Toimetab kõiki panga operatsioone.
1 Kolis liii lno ko Isas
I TARTUS, SUURTURG NR. 3.

Bürgemusses täna. 18. now.

Hea Pianiino

rshmoii. uued

„Becker"

TSIWÄS serpentiin, Amori post. Mängib 2-se rüg. orkester.
Algus kl. Bõ. Pääsetähed 50 mk. 125 m.
Eesti Akadeemiline Spordi Klub.

on müüa Laama tän. nr. 10, teisel korral.

Tartus, Kaubahoowis nr. 8.

tõstmises ja maadlemises.
Osa wõtawad Eesti, Soome Ja Lati paremad sportlased, nende seas: Ed.
Pütsepp, ilmameistrid Tammer ja Halfap, ilmarekordimeister Puusaag,
Schmidt, Noormägi ja teised. Wöimlemise ettekanded.

Õpetan mõlemast soost isikutele
autojuhtimist
kuni täieliku sõidu oskuseni, mootori konstruktsiooni rundmaõppi

MM rutmMle, MMi jn seltsi ckkNtjM
mist. Praktilisi töid korraldan omas töökojas. Peterburi tän.
on juustuga maitserikkaio „Püin Rormal" mõileibu müüa. „Pain Normal" seisab kaua wärske nr. 35, meh. töökojas. F. Caeberg.

ja saab seeläbi ikka tagawaraks pidada. Õhukeselt lõigatud tükk „Pain Normal'i" on maiusroog,

Teisipäeval, 20. novembril s. a.

mille eest heameelega enam maksetakse, fui miski muu leiwa eest.

OliltißHd ja boolfat

tlßUrflermiisse" saalis.
Hooaja viimane kinnine

meier

AKADEEHIUNE

Mezter. ttiWrle.
Ktanitwd kutb* mbk

MASKERAAD
SSfawSe orkester* Saal ilustatud* Esimest korda Tartus
Jazz-band orkester.
Kella 12-nest peale kaks orkestrit. Tants wahetpidamata*
Wõõrastele piletid saadaval ainult Üliõpilaste soovitusel. Eel

mMtte.
lllelejidemeid.
trslse.

sokke,

V. T.

mm. ja naist, pesa,

Põdrasarwe

lot@ri§°aH@gri

puuwillast ja willast
trlkaopesi-',

oma ruumides, Suurturg 2.
Puhapäewal, 18. now, algus kell 11.
Woitudeks on palju ilusaid käsitöid, aknaeesriideid,
perenaistele ilus väike pliit praeahjuga ja meestele
ader Teguri" wabriku kingitus, kingi ja muid ilusaid
tarbeasju.
Muusika. Einelaud, lilled ja õnneõngitsemine.

MgilMlse-ttlkSW.
feoftisnööue,
taskvrStte,
Wipaela,
Pitse. pesatS
la kõlksagaft >««-,
pada-ja pesukaapa.

Eesti Sotsiaaldemokraat. Tööliste Partei
ja Iseseiswa Sotsialisti. Töölispartei ühine

Kirjalikud pakkumised uhes endise tegewuse kirjeldusega adressee
rida Wõru kaudu, Wäimela põllutöökoolile.
Wäimela põllutöökooli juhatus.

sukki,

N. B. Iga maskeraadile tuleja saab maksuta ühe E. A. S. K.
Tartu Maisseltsi

roajab kohe Wäimela põllutöökooli mõis. Kaup kokkuleppe reel.

kindaid,

müük K. Taklaja kaupluses, Rüütli tän. nr. 10.
loterii pileti kaasa.

futtermeiririt

Jälle pärale jõudnud
üldiselt armsakssaanud Hollandi kakaosordid

Saadawal aris (Pro?nenadi tan. 2)

kui ka kõiges teistes paremates koloniaalkauplustes Tarnis.

ennast üles anda. A. Nõmmik, dekaan.

£š
„DWiGATEL'i TEHAS

arwul.

Hinnad wäljaspool igasu

üülll
slr

Tettak, KekSahLvw l
T«l«f. 4—Bl.

gust wõistlust.

Soowin osta

ff

„Cloria" söögimaja.

Et suure wee tõttu Emajõel liikumine pimedas
raskendatud,

1) Igasuguste wagunite, platwormlde ja slsternide ehituse peale; 2) kõiksuguste raudtee-ja
wagunite-tagawaraosade waimistamise peale; 3) aeroplaanide ehituse peale; 4) igasuguste
põllutööriistade waimistamise peale; 5) mööbli ja igasuguste puutööde peale; 6) wedurite,
katelde ja igasuguste masinate paranduse peale; 7) igasuguste sepatööde peale; 8) wase- ja
malmiwalu peale; 9) palgisaagimise peale oma saeweskis.

Eeskujulik kuiwatusruum metsamaterja
lide Jaoks. Materjalide proowijaam.

sõidab aurik ..wanemuiue"
V«! M 1 tai. tase
igal neljapäewal ja pühapäcwal.
A.-S. „Kütteweo".

Seesa oa mul au teada anda, et olen 5. nowembrisS s. a.
Wif sandi uui- nr. 14 asis^a

Biiü di

uilkraoslmise jn

wilja ostmist tunneb, etftb wastawat teenistust» Paktumised

söögitoa toolid, käpõmblus
masin, lapsewanker, sulepadjad,

gitarre, 2 uut naister. palitut,
ballikleidid ja palju muud
kraami. Näha kella I—6 p. l.
Lai uul. 1, krt. 13.

44

IjSllpl!
illi:

1A WÕTAB TELLIMISI WASTU:

BWfirnnimir ~ irriwranri irM

soowitaw riistadega. Lihaturg

Suurturg 16, telef. 256.

ilillSi

BHWYiin

TEHASEL ON:

raamatukauplus

Üliliill

ALGAS UUESTI TOOD

wõidate Teie wabaciussõjas langenute mälestussamba
heaks korraldatawa loterii piletiga, ä 50 marka
(kupong 10 marka).
Müügil Igas rahaasutuses, paremas äris, apteekides jne.

Tallinnas» kõnetraat nr. nr. 7—83 Ja 1—52.

siil

pärale jõudnud

Postimehe

oestieefio la laltsakWla pMolüe.
Kandidaate palutakse hiljemalt 10. dets. s. a. ühes waslawa ioowi»
awaldusega, curricul. vll.aa ja teadusliste töödega teaduskonda

Meester., naister. ja laste

.Wanemuises" täna, kell 10 homm.
Kõnelewad riigikogu liikin. K. Ast ja E. JOOEias
ainest ülesanded omawaiitsuste töös".

Pelikani musta ja wärwilist
tinti ja tuschi, Günther-Wag
neri wesi- ja õliwarwisid,
pastell ja kooli kriiti, pintslid,
kumme, templipatju, kopiir
paberit kirjutusmasina jaoks
ja liht mitmes wSrwis, las
tele woolimisfawi (Nakiplaft),
joonelaudu, kolmnurki, reiss
schine, joonistuspaberit suu
res wäljawalikus soowitab

õppejõudu

Saada igast paremast
riideärist.

Müük suure! ja wäiksel

Waljamaalt

Tartu ülikooli põllumajandusteaduskond wajab teoreetiliselt'
ja praktilisele wilunud

on kõige parem.
Igä lüki otsas on plomb wõi tempel

H

fHimmiiimiiiü

plckk-toosides.

••

rlili
iüüiiih

Herrad!
Shti soowite kõige puhtamat, korralikumat kraepesu, pestud ilma
lõhkuwate abinõudeta, pesu wce, libeda ja seebiga, ilma harjaga

lõhkumata, ilma kloorita wõite saada ainult
L. Ilusa pesukojast - Kalda t. 2.
.w«.i »c nn oTL on oz
«.innad- Triiksärgid 30—35 mk.,
kõwad alused 20—25 mk.,

kõwa kahekordne krae 15 mk., lõwa ühekordne krae 13_ml,

juhtumisi odawalt: biisam
muhw, kuld käewõru ja kuld
kõrwarõngad. Peterburi tän.

saata stt. „Osa.v kõiges" all.

Sündsad
jõulukingitused!

Ketramise Mütse

Stiilseid ja moodsaid saali-, kabineti-, buduaari-, söögitoa-,
magamistoa-sissesead-id, trümooftd, kappe, laudu ja

nr. 99, k. 2.

Wirni toole tuntud headuses sooivitab

Müüa

ostuteel omandanud. Et masinad otstarbekohaselt remonteeritud ja wabrik
G. Pock'i mõõbliMagasin,
kahe wahetusega töötama hakkab, sellega saab wõimalikult austatud töotarwi
LoSft tän. 12.
tajate nõudeid korralikult ja kiiresti täita. Hinnad wäga mõõdukad.
Lootes õiglase asjaajamisega töötarwitajate täielist poolehoidu wõita, jään kõige
Walgas wäga rutuliselt ärareisimise puhul ren
tööstuse uus omanik
dile anda ehk müüa käidawas kohas
Johann Puusemp.
poe ja suure nurgakrundiga;
suur maia
sünnis tööstuseasutusele ehk
aednikule; mõib ka lahus müüa.
ühes restoraani sisseseade ja õigustega. Järele kü
Ligemalt Karlowa tän. nr. 64,
krt. 19.
sida Walk, Wõru tän. nr. 28, kudujaärist, maja
omanik Liiw.
Kellel on
Tartu linnawalitsus
lllltckllk

teatab, et raekojas awalikul enampakkumisel 1924. aasta peale

wälja renditakse:

Laupäewal, 17. now. kell V 23 p. l.

Kaubahoone pargis kiwisilla ligidal (end. linnapood) . . reedel, 23. nowembril s. a. kell 10 hom

wälja üürida? Teated flt.
„llüritam autokuur" all.

Tuba

iürile anda ühele ehk kahele
soowikorral keeduwõi
Sealsamas wSctakse ,a koduspestud kraesid w.l.da - hmnaalan sikule,
nalus. Näituse tän. 11.
dusega. Ka ihupesu wõetakse pesta.
paar manshette 17 mk., pehme alus 10 mk., pehme krae 7 tak.

kolomaal, riide ja rauakaubanduse alal, kes ka täietieult tina ja

poeruum Raatuse uul. nr. ö . . . . „ „ H 11 „
kiwihoone wanakauba turul ...» „ » „12 „
kaalukoda . • • • wfip., 27. . . 10 ,
plats limonadikioski jaoks pargis end. puusilla juures „ » „ „11 „
kalapüüdmise õigus Emajõel ...» „ „ Vil2 „
heinamaad a) Aleksandri uul. otsast 10
b) Da uul. otsas ] ...» » " »
juurewilja-platsid a) Peetri turul i 10
b) Maarja turul / " » "
Lähemaid teateid saab linnawalitfuse liikumata waranduste osakonnast kella 9—12 l-

kadus
Tarw raudteejaamas, omnibussi pealt maha tulles kuni pileti
kassani, kollane

—^

Leidjat palun ainult tühi task dokumentidega (just need on

tähtsad!) stt. ära anda. Ajapuudusel wõib toomist ka posti
kaudu toimetada aadressiga: Tartu, talitus.
Saatekuludeks on raha kotti juurelisatud.

Nr. 309.

Tuletornide sügisene ülewaatus
rannal, mis Tallinnast läänepool, algab
20. skp.

Siseriigist.

Luunja-Kaagwere parw sulutud.
Maamõõtjate hindajate kursused.
West on jões nii kõrgele tõusnud, et
haridusministeerium registreeris ins. Üle kallaste wälja ajab. Parme pikkus laiast
Krause maamõõtjate hindajate erakursu weekogust enam üle ei ulata, mispärast
fcb Tallinnas. Kursused asuwad kinnis parmest ülekäimine wõiinatu on ja sulu
rvarade hindamisameti ruumides. Nahami takse.
Reisijatel tuleb käia Wõru teed, Reola
nisteeriumi poolt on kursustele prii küte ja
kaudu.
walgustus.

Tartu teated.
Kawastu fuwekolonit tegewufest kaesolewa aasta suwel.
Töö-hoolekandeministeerium ja Tartu rohtusid ja riistu muretseti. Kui silmitseda
linnavalitsuse poolt peeti küeSolewa aasta arsti otsusi koloniis mudi jäte kohta, siis
sumel ülemal Kawastu mõisas laste sume leiame kõige suurema protsendi neid õpilasi,
kolonii. Sume koloniisse wõeti algkooli õpi-- kes kannatasid meremaesuse ja alatoitluse all.
lasi igast algkoolist proportsionaalselt õpi Kuuajaline sumepuhkus lastel wärskes
laste armule neid, kes termis listlt nõrgad õhus korraliku clumiisi ja toitluse juures
ja kes suwepuhknst majasid, kuid kellel on õieti palju kaasa aidanud laste terwislise
wõin alus puudus jumel maal wiibida, kõik külje parai damtseks, sest lapsed, kes kolo
kehwade inimeste lapsed. Osa kolonii kas» niist lahkusid, olid juure wõrnud nii kaswus
wandikke oli ka keskkooli alamatest klas kui ka rasklises.
Suwi saadeti mööda kindlaksmääratud
sidest.
Alguses oli kolonii ette nähtud 100 lapse igapäewase töökama järele, kus iseäranis
tormis, kus kahe wahetusega wõimalik oleks suurt rõhku pandi kehalise kaswatuse peule
terme sume jooksul 200 lapsele suwepuhkust wabas looduses. Korraldati mänge, mõi
anda. Linnawalitsus, hinnates nõrga termi meldi, püüti kalu ja wõeti vpetajale-kaswa
sega õpilaste rohkust, määras omalt poolt taiale juuresolekul ette jalutuskäite.
Et puudunud ka laul ja käsitöö.
summad, mis oleks wõimaldanud 50 lapsele
Paljudel koloniis wiibijatel lastel oli
ülespidamise toloniis. Ministeeriumil ei
olnud aga wõimalik kohe muretseda pesu suweks kooli poolt järeleksamid antud. Et
ega tormilist sisseseadet, mispärast esimese nad omad eksamid sügisel rahulolsawalt
wahetuse ajal koloniis wiibisid 112 last. ära saaksid anda, siis korraldati koloniis
Teise wahetuse ajal andis ministeerium lisa kolonii kaswatajate-õpetajate poolt järelaita
summasid, mis wõimaldas juure wõtta mije tunnid.
Kasmandikel oli tarwitada umbes 100
50 last.
Selle läbi oli käesolewal suwel wõima köiteline raamatukogu, kus leidusid paremad
lus koloniidest osawõtta 262 lapsel. Kolonitl eestikeelsed lasteraamatud ja noorsoo kir
oli tegelikke kulusid zsuwe jooksul 948.229 jõudus.
mk. 49 p., sellest ministeeriumi summadest
Esimene wahetus kestis 23. juunist kuni
829 561 mrk. 74 p. ja linna summadest 25. juulini, teine wahetus 25. juulist luni
25. augustini.
118.667 mrk. 75 p.
Kolonii juures töötas ambulants, mille
25. augustil likwideeriti kolonii suwine
täienduseks arsti poolt kokkuseatud nimekirja tegewus ja kolonii sisseseade anti hoiule
järele ligi sajatuhande marga eest arsti Kawastu mõisa.
Awalik kõnetoole?
lähemate linnawalimiste puhul.
Eesti Rahvaerakonna poolt täna kell 3
P> l. .Vanemuises" korraldataw awalik
kõnekoosolek peaks küll kõiki walijaid
huwitama. Linnapea K. Luik annab üle
waate linna majapidamisest, kuna pros. P.
Põld selgitab küsimust, mispärast on linna
valitsemisesse järjekindlust waja.
Linna rentnikkude rühm.
Eile anti linnavalitsusele ära lisaks
senisele 8 nimekirjale weel üks uus, nimelt
linna rentnikkude rühma nimekiri, mis nr.
9 alla arwatud. Kunldawasti esitatakse kan
didacnide nimekirjad weel rahwuswabameel
sete partei ja sakslaste poolt.
Walimiszedelite kuju kinni»
tatnd.
Linnawalitsus kinnitas linnawolikogu
kuju, mis peab olema järg
iilina: malga paber, mille pikkus 17,3 cm
ja laiuS 11,3 cm.
Wolimi sedel peab s saldama kandidaa
tide nimekirja, nimekirjade sisstandja orga
nisatsiooni ehk rühina nimetuse, kui see on,
ja nimekirja numbri.
valimissedelid inusta trükiga
trükitud olema.
Walimis-sedelite kusu pannakse Unna
walitsuse statistika büroos wälja, kus seda
näha wõib iga päew töötundidel.
Walimissedelid on oma kuju poolest need
samad kui möödaläinud linnawolikogu wa
li m istel.

Tartu kaupmeeste märgukirja
kohta ei ole weel seisukohta
wöetud.
Teatawasti esitasid Tartu kaupme
hed kaubandustvöstus-ministeeriumile mär
gukirja, milles paluwad muuta määrust,
mis käib kaubahindade wäljapaneku kohta
waateakendel. Eile käisid mitmed Tartu
kaupmehed kaubandus-tööstusministri jutul.
Nagu kuuleme, ei ole minister märgukirja
kohta weel otsust teinud.
Kaubamaja omaniku Karl
Reinhols'i protsess liiakasu
WStmLse asjus
tuled arutusele 22. uow. rahukogus.
22. nowembril tuleb Tartu-Wõru rahu
kogus arutusele kaubamaja omaniku Karl
Remhold i protsess liiakasu wötu-ises, kes
1921. ja 1922. a. isikutele rahasummasid
laenas sa neilt kõrgeid protsente üle
700 protsendi aastas wõttis, plmas pida.
des uen, o rahalist kitsikust ning seda oma
kasuks mrwitas. Tunnistajaid selles asjas
on ette kutsutud umbes 50. Kohtualust
kaitjewad wann. adw. K. Grau ja Ferd.
Karlson.
40 aasta eest samasugune sügis
kui tSttawu.
Helsingi ilmajaam on hiljuti tänawuse
wihma kohta seletust annud. Et Helsingi
Tallinnast ainult 80 wersta kaugel, maksa
wad Helsingi tähelepanekud ka meie kodu
maa kohta.
Tänawune sügis on ilma erandita meie
maal sadune olnud, hoolimata sellest, et
Lääne-Euroopas ei ole suurel wnsil sada
und. Meie septembri- ja oktoobrikuu
sadu on suurem kui kogu wiimase suue sadu.
Maa normaalne sajumäär on kolmel
sügiskuul 171 mm. Tänawu sadas aga
septembri- ja oktoobrikuus üksi 198 mm.
Sügisesed kuud on tänawu sadusemad kui
niisuguseid wiimase 40 aasta jooksul näh-
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Pühapaewal, 18. (5.) nowembril 1923.

tud. Waremal ajal olid sadused 1893.
1917. a. sept.- ja oktoobrikuu.
Wihma poolest tuletab tänawu aasta
1867. aastat meele, millal kogu suwi ja
sügise alati sadaS. Seda wiisi oli 56
aasta eest sarnane wihmane aasta kui tä
nawu.

Vihma põhjused on Atlandi Islandi
ümbruses püsi wad miinimumid. Need tu
levad lõunast puhuwate tuultega. Sajud
on nii sagedad, et oktoobrikuus õieti ainult
üks päew on olnud, mil ei ole sadanud.
Nowembrikuu on üle poole ja on seni
sajud ühte soodu edasi kestnud. Kuidas
lugu lähemas tulewikus halkab olema, seda
.Helsingi ilmajaam ei nimeta.
Lõunatuulte mõjul on oktoobris ilmad
õieti soojad olnud. Keskmine soojus oli ta
waliselt kõrgem.
LeiwaMpsekajate ettepanek
määruste nmuk-

Hommikukohwil mm B9W S B M SSk R šš k6rwaldab kshll kinniolcka
lõunasöögis MM WU W
Õhtusöögil mÕjUW abl subkrabaixelola
igal söögiajal »UM NS fl KinSiSlä aunah wer.ij.i hfwivlab konti
Ainult wahesel attoul on muuseumi
loositähti weel saada, sellepärast rn
take oftmisega, et mitte peawõidust
500.000 sm ilma jääda (16. dets.).
gile alg- sa keskkoolidele osa wõtta kolmap.,
21. now. kell 5 p. l. ja reedel, 23. now.
samal ajal .Vanemuises" korraldatawast
alandatud hindadega lasteetendusest.
Etendusele tuled Max Mõtlen 4»waa
tusline muinasmäng .Printsess pesuneiu".
Tükk on lastekohane. Koolidel tuleb pile
tite saamiseks otsekohe põbrda .Vanemuise"
talituse poole. Piletite hinnaks on 15 ja
10 mrk.
Tartust lahkudes
wiis ,nr. Nobinson endaga kaasa Ameeri
kasse hulga udupilte Eesti nabadussöjall
ja Eesti elust. Mr. Nobinson kaooatseb
Ameerikas korraldada rida kõnekoosolekuid
Eesti üle, nulle puhul ta siit saadud aud-meid ja udupilte kasutab.
Kiw» kiwi järele.
Tartu seltskonna daamide poolt 9.now.
korraldatud kinnine näokatte pidu Ta tn
mälestussamba heaks tõi wihmase ilma
peale waatamata üle 17 tuhande marga
puhast kasu. Komitee awaldab tegelastele
tänu. ~ , „ r „, , v
Ühtlasi olgu weet kõigile meele tuletatud,
et aeg kaob jä Tartu ei tohi oma mäles
tussamba ehitust unustada. Kas ei wõiks
ka seltsid teatama protsendi omist pidude
sissetulekuist mälestussamba heaks ohwerdada,

ja Tartu kinod, kelledel sügiste wihmuste
õhtutega suur lõikus, wõiksid wähemalt kaks
päewa kuus ohwerdada mälestussamba tu
luõhtuteks.

Sest kiwi kiwi järele kanname kokku
mälesmäcgi oma langenud kangelastele.
Rahwaüiikoolis
loewad tulewal nädalal:
Esmasp. kella 7—3 lekt. Wiranyi Ele
mer .Ungari ajaloost" ja kella B—9 ass.
H. Mora .Eesti muinasaeg" geoloogia
kabinetis (Aia tän. 64), teisip.' kella
7—9 dots. K. Nämmul .Hingeteadusest",
psüh. laborat. (Lai tän. 36); kolmap.
kl. 7—9 dir. W. Nono .Mateniaatika aja
loost" ülikooli audit. V, nels a p. kella
7—B ass- A. Paris .Drgaaniliue keeniia"
keemia aud. ja kella B—9 ass. E. Kilk
son .Elektrotehnika", füüsika audit., ree
del kell 7—B Dr. K. Lellep .Alkohol ja
närwihaigused" V audit., laup. kella 7—B
eradots. V. Freymaun .Loogikast" I
audit.
Teadete kogumine korteriolude
kohta.
Töö-hoolekandeqünisteerium on kõikidele
Unna- ja alewi«walitsustele küsimuslehed
saatnud, kus nõutakse teateid kui palju
perekondi kannatasid 1. dets. s. a. koricrl
kriisi all, kui palju maju ehitati malmis
käesolewa aasta jooksul, kui palju neis
korterid ja kui palju Lube igaühes, kui
paiju oli 1. dets. waba korterid ja mituie
toalin, kui palju maju on kamatsuse
1924. a. ehitada ja p:.lju neis kortend.
MiniStssrium palub kümuusle te wõi
molust mböoa tuiLQ ja hiljemalt 1. jaanu
äriks 192 i. a. ära saata. hks.
Lastsnmle aunelasid:

Tartu linna leiwaküpsetajad on linna
walitsusele palme esitanud, et'mõned punk
tid astunud leiwaküpsetaniise sun
duslikkudes määrustes saaks muudetud a pr. N. N. kantud laste riideid, hra u'l.,d. Holst I tünn
he.ringaid, lj va C. H. Wtrkyaus pool rüuui fijott iz..e->
nimelt: küpsetusruumide kõrguse alammäär riugaid.
peaks olema 6 aga mitte 7 jalga.
Tänuga kwiteerib lasteaia juhatus.
Peale selle nõuab praegune määrus, et
TrüUwea Parandus.
küpsemsruumis ei wõi sööki walmistada.
lursewikaja kontserdi arwustvseS tuleb lugeda
Leiivaküpsetasad peawad selle täitlinst wõi fileertmhe asemel f i b r e e r i m i it c, J. A.
mataks, sest et pea kõigil praegustel küpse
tajatel on küpsetusruumidcs ehitatud plii
Kõned, koosolekud ja pidud.
did. Leiwategijad paluwad neile lubada
endiselt söögitegemist küpsetusruumides, lu
Organiseerimata üliõpilaste teine
bades puhtuse eest kõige suurema hoolega
walimisselne koosolek
walwata.
on pühap., 18. uow. s a kl. 4p. l. ülikoolis, au
LLeel paluwad leiwaküpsetajad määruste ditoormm nr. 5. Päevakorras organiseerimata üli.
kandidaatide uimelirja kinnitamine eelolewajõusse astumist pikendada neis kohtades õpilaste
Uks edustuse walinuSteks.
kus põhjalik remont teha tuleb: ruumi sü!
gawamaks tegemine, uue põranda panemine, Akadeemilise loomaarstiteadusliku
seltsi üldkoosolek
seinte krohwimine. Kõige tähtsam oleks see on 19. «om. kell
neile, kellel ruumid sügamamaks teha tule peahoone tl koeral. 6 õhtul loomaarstiteaduskonna
wad. Praegu on juhtumisi, kus isegi wesi
Päevakorras peale jooksvate aZjade: rahma
sisse tungib, mis tööd takistab ehituste läbi loomaarstimiswUiids korjamise küsimus, eestikecljet
oskussõnade wäljatüStamise kü.
wiimiseks. Leiwaküpsetajad paluwad leiwa loomaarstiteadusliste
simus. dekaani, dots. K. Saralt refer.
küpsetamise määruste jõusse astumist piken teaduse omandamine meil ja mujal ja ankeedi toi
dada kuni !. juulini 1924. a., kohustades mepaueku küiimuS loomaarstiteaduskonna üliõpilaste
end selleks ajaks kõik ruumid nõudekvhaselt keSlel.
ümber ehitama.
KZne N. M. Kr. ühingus.
Pühap., 13. now. õhtul N. M. Kr. ühingus Tõ=>
Linnawalitsus otsustas palwe terwis
neleb Mr. Chester Alexnader aine üle: „Kas tcaduS
hoiu osakonnale anda ettepaneku tegemiseks. ja
ristiusk käiwad fotfuV"
hks.

Hiljuti awatud joomahaigete rawit
suskohas
on juba esimesed alkoholikerid arstimist
leidnud. Wastuwõtmine on iga teisipäe
wal kella 7—B õ. Magasini täu. nr. 1.

Omawalitsuste walimised.
Wallawalimistel käijate arw
Tartumaal.
Jõgewa wallas on hääleõiguslisi
kodanikke 1487, hääletamas käis 386, sisse
antud 4 nimekirja, uue wolikogu liikmete
arw 21.
Kuremaa wallas on h,-õig. 1144,
hääletamas käis 548, nimekirju 4, liik
meid 19.
Luke wallas hääleõiguslisi 549, hääle
tamas käis 322, nturek. 6, liikmeid 15.
M ä £ f a wallas h.-öig. 1215, hääleta
mas käis 474, nimek. 4, tiiklueid 18.
Peipsiäärses toallas hääleõigus
lisi 1625, hääletamas käis 568, nime?. 6,
liikmeid 25.
Pilk u s e wallas hääleõiguslisi 420,
hääletamas käis 197, nimekirju 11, liik
meid 15.
Päi d l a wallas hääleõiguslisi 607,
hääletamas käis 301, nimekirju 5, liik
meid 15.
Rõn g u wallas hääleõiguslisi 1278,
hääletainas käis 733, niuiekirju 8, liik
meid 16.
S o o t a g a wallas hääleõiguslisi 1101,
hääletamas käis 449, nimekirju 5, liik
meid 13.
Tähtn> e r e wallas hääleõiguslisi
1054, hääletamas käis 386, nimek. 2, liik
meid 16.
Uli l a wallas hääleõiguslisi 745,
hääletamas käis 301, nimekirju 7, liik
meid 10.
Waimastwere wallas hääleõigus
lisi 1066, hääletamas käis 307, nimek. 4,
liikmeid 16.
Wasise-Otepää wallas hääleõigus
lisi 400/ hääletamas käis 230, nimek. 7,
liikmeid 15.
W o r b u s e wallaS hääleõiguslisi 234,
hääletamas käis 101, nimekirju 2, liik
meid 15.
Wõtik w e r e wallas hääleõiguslisi
2113, hääletamas käis 843, nimekirju 10,
liikmeid 25.
Nagu eelpool toodud andmetest näha,
on õige suur osa neid waldu, kus walimis
tel on käinud ainult mõnikümmend prot-

Teinpäerval, 20. now. rahimetenduseks Karl riigivõimu märkide ja wabaduse risi kaits

SchönlZri ü.waat. kurbmäng »EIU na?rimsng."
Laupäewal. 24. now. Nadri maskwhtu.
.Wanem." talitus.

Kõneleb hra Jnl. Johannson Ado Reinwaldi üle.
Laulukoori harjutus kell pool 5 p. l.

Akadeemilise Ajalooseltft koosolek

on esmasp., 19. now. kell 3 õ. klassilise muinastea
Weetõus jõgedes raskendab linna
duse instituudis.
pääsemist.
Päe-vakorras üliõp. J. Madissoni kõne ..Karl
Näpina teed linnatulejad seletasid eile, Lampreckti
ajaloo-filosoosilised ideed, il" ja üliõp. E.
et Kaagwere parwel wesi enne parwele pää! Keremi kõne-- „Raharendi ajast Kaarmas."
semist hobusele rindu on ulatanud. Ule on
pääsenud ainult need, kelle wankris wett
kartwat kaupa ei olnud, kuna jahu- ja
Kiriklikud teated.
muude raskemate koorma'ega linnatulejad
tagasi on pidanud pöörama. Kaagwere
Peetri kirik.
parwelt ulatawat luht juba Kaagwere seltsi
Pühap., 13. skp* kl. 1 lõunal kirikus laSteju
majani. Samuti on lugu ka teistest jõge malateentstuS õp. G. Rutopõld.
deft ülepääjemisega. Mitmel pool on wesi
Katoliku kirik.
edasipääsemtse, nii hobustega kui ka jala
Kl. Vall pidulik jumalateenistus. Antonius
käijatel katke-tanud ja selle tagajärjel ei Zecchini, PaawSti delegaat Eebtis, LütiS ja Leedus,
saada mõneltpoolt enam linnaga ühendust wõtab pihile
pidada. ' —kl.
Naisseltsi loterii-allegri peale
Teater ja muusika.
juhitakse weel kord tähelpanu. Loosimisele
tuleb hulk käsitöid ja tarbeasju.
„Wanemuise" teater.
Täna. pühap.. tuleb esimest korda ettekandele
Kooliõpilastel osawõtmine lasteeten
Franz Arnold ja Ernst Bachi 3-waat. lustmäng
dusest .Vanemuises" soowitaw.
, Vooruslik elumees."
Linna kooliwalitsus on soowitanud kõiAlgus kell 3 õhtul.

mise seaduse-eelnõu.

Läti-Eesti konwentsioouid ja
lepingud
riigikogule esitatud.
s.aakoori harjutus on esmasp., 19. sko. 0. i/49 nais
Viimasel
wabanigi
troUtsnje koosolekul
fc t;i saalis Lauljate ilmumine tino.imata mrwilik.
Uusi lauljaid wvstatfe wastu sealsamas.
waadati lubi wshel tehtud kon
wentuoonid ja lepingud ja nad
R. Ritftng'u segakoori
riigikogule
kinnitamiseks esitada, 'irwata
la iluharjutus on 19. skp, kl. 6 p. l. reaalgümn.
ruumide?.
wasti t> leivad nad juba lähemal riigikogu
töökoosolekul päewakorrale.
cSii.Ci ma andusliöuLogu
Õnnetused ja kuritööd.
on iywu EiujiuiiQ ecnaöpne c. o p. J.
l'ä€;uü£cirO:? i uia audusL^pinq.
Cnrmtkeha kaewust leitud.
Miina Hermanni lauluseltsi

<jv v •»« >i i i •'.

ü-J, V.a sa Miiuaa-a'. vau ia ema ist inm.i
.••.•anun Hu\:ic Gu.rnävi t. Piijs'i, 50 a. iivmu
m.

V.:iv ükmct juba 2. rolreumvil S";: teab

nestet rapu lühnb. U'!!g tema: cn-.iUjnc üfm.inc i.
•i.;ari> mln nsttgttstu'» tngaiür-.st.

Scuuiv, et Puj', eu.iast ise laewu oli ära upu
ainud, tiuejclaputije põhjusele- olnud cluaUu.um
ning aYuii:rt) perekonna tülid.

Pnssikangslafsd Wirnmaal.
übinuuaal on iaiau maad wõtuud pu-.-ükake

äiS. itvaernatt möödud mõni pidu- tvõi laastu
õhtu, ilma et saal pussitamist ette ci tuleks. Ise

äranis lvaeu.ulisets on üksteise tvastu mumuuud
fiiia nooredmeöed.

jaii näituseks kogus 15. uowcmbril .stüri ival

laS, leiuni mõisa satkkoad uoorimehi kolku, kes
jiekesliS purjutasid. .stut kõik juba auru all olid,
sattusid kats nöörimeest isekeskis ititti, mis nii kau
gete täks, et parast ka teised endid tvahele segasid,

võppude lõpuks tõmmati pussid ivälja ning raga
järg oli see, et peale ..lahingut" kats noortmecs!.

august H-Jaino ja Johannes NebaS Haiga pnsn

;aaiuadcga maha lamama jäid. Lr>aino humciuii
ohe Nanvere liuna Haigemai ja, fuS selgu-st et te
mal peas, näo peal ja keha peal kokku 10 Pussu-

oli. Haalvad otid mõned iseäranis ia:.m

ja süga-vad, kuna ühe käe haaioa arst isegi rastels
.muumas. ptebafel oti -1 haawa, missugused enam
vähem kerged.

Poisike mõrtsukatöö eest 10 aas
taks sunnitööle.
1923. a. 8. juulil umbes kella 4 Paiku tea
tnü Skaagiucre mõisas elutsetvale Malta raioont
iHcmale, et 23oldeinar Hülva on August Kõrrak'it
noaga hamvanud. Asja ligemalt järele waadates,

Kõne Ado Reinwaldift.
iviimaue mõisa baohumiikul surmawalt haa
..Karskuse Sõbra", ja 97- T O. karSt. haru" leiti
valuna. H. suri mariti peale selle.
ühine järjekorraline ltlgete-õtztu on täna kl. 7 õ. kars
kuSliidu ruuines.

senti, suurem osa alla 50 prots. elanikkude
arwust.
Harwa mõnes wallas, kus walimas
käijate protsent õuseb üle 50.
Jmestamiswäärt agarusega on walimis
te! käinud Lu k e walla ühe jaoskonna lo*
danikud, kus walimistest osa on wõtnud
peale 10 kodaniku kõik.
Suuremas osas waldades olid wõistle
wad nimekirjad rühmade poott, kes wali
miZteks endid ühendanud, sa kandud liht
sall nimetusi, nazn: maapidajad ehk p.llu
:nehed, rentnikud ja wäikekohapidajad, siis
maatamehed ja töölised. Puht parteilist
nimekirju oli õieti wohe.
Võistleroote nimekirjade arw kõikus
2—lo. Mõnes wallas tõusis sisseantud
nimeki jade arw ka üle 10. Leidus ka neid
tvaldu, kus nimekirjade arw iile 20 oli,
mille tagajärjel mitmed nimekirjad ühtegi
kandidaati läbi ei wiinud, sest isegi uue
nõukogu liikmete arw oli wähem kui nime
kirjade arw. Uue nõukogu liikmete arw on
küikuw 15—25 liikme waoel.
Mõnes üksikus wallas on uue walla
nõukogu liikmete arw iile 20.
Li agu walimiste tagajärgedest näha, on
Tartumaa waldade uutes wallanõukogudes
enamus keskklassi käes, ainult 4—5 wallas
ou enamuse enda kätte saanud pahempoolse
ilmawaatega isikud.
Kandidaatide nimekirjad Tal
linna linnawolikogn Wali
mistel.
Kuni eilseni anti walimiskomiteele järg
mised kandidaatide nimekirjad ära.- nr. 1
tõörahwa ühine wäerind, eesotsas J.
Tomp; nr. 2 sotsiaaldemokraatide töö
lispartei ja iseseiswate sotsialistide liidu
nimekiri, eesotsas Püümann ja Piiskar;
nr. 3 tööerakond, eesotsas lluesson ja
Anderkopp; nr. 4 majaomanikud, ees
otsas Dr. Masing; nr. 5 tõörahwa liit.
eesotsas Ploompuu; nr. 6 kristlik rah
waerakond, eesotsas Raudkepp, Pai mann ja
Bauer; nr. 7 rahvaerakond, eesotsoS
Westi.wlm, Bürger, Taum. Brüller. Üldse
on rahvaerakonna nimekirjas 40 kandi
daati. Nimekir ade wastuwõtlnine kestab
27. nowembrini.

Jj ž & >»'ic} -i * t , * c J" i v . iii i'

oZna iixHz-Mtvc ±a'Uaii*
ii.föiMz eos:-.
ficiesol mol w-ras-drc r.-istal r.-Ncb
vvllu.to 'tui.'.tl•!Ut t&lt :X1 rjfl{a
ja:e-'d!':d poolt wuluns
tc-ta vo piirituse mtsitu gaiati ü oma reale,
kuni roa-tam uus |.ab:.i> maksma ;anuc!je,
mi e järele guranlii peawad audina kar
tuliühisujed.
Postiwalitsus ei poolda tesdeminis
teeriumi kawatsusi postiasutuste lahtioleku aja piieam.se asjas.
Nagu meie teadjalt pooit kuuleme, et
jaga neid kawalsusi, mida
teedeministeerium postiasutuste, eriti maa
telejouide lahtioleku aja piiramiseks maksma
tahab pauna. Erikommisjonis, kus see kü
siinus arutusel oli, audis porti peamalirfuse
inspektor nende kamaijuste kohta oma ise
aruamise sisse.
Telefoni otseühenduse sissesead
mine Tallinna°?Uia wahel.
Juba warem on kõneldud kanatjustest
Tallinna ja üiiia waäel läbikäimise hõlbus
tamiseks telefoni otseühendust sisse seada.'
Nüüd on et!e.valmistus? töödega nii kau
gele jõutud, et tulema! nädalal esimest
korda proowj tehakse otseühenduse liinil.
Londoni börse teated.
17. noweuibril. (Tartu raadiojaam).

Naelsterling yitw»f,ox:\š 4.301, Montrealis —,

August Kõrrakä surnukeha kohtulik - arstlisel
lahkamisel leili, et surm mitme raoke haaioa
särjel tn!jnib.

Dariisis 62.05, BrüSieiis 9Ö.45, Roomas —, Helmee!fia-5 24.92.., SlmSterfcamiS 11.625, M.driidiS 33.5,

Hommikul pidult koju mi imes on Hülva Kõrrak iie

öit aS —, Bnenoö-Ahresis 39'Vs, Praagas 150,

Lisiaoonlö 2Vn, Berliinis —2O miljardi,

Eeluurimisel selgus, et Hülva 7. juulil pidul
olles Kõrraiiga tüli norinud ja teda ählvardanud.

305 000, Kopenhagenis 25 565, Stokaoimis 16.475,
Kn Oaania? 29.925, Ateenas—,Rto de laneiros 41;i/t6,

kallale tunginud ja wiimasele pussiga surmalvit

Hel-lngis 1.63li 2. I'iilaaito» 103'1/1*, Shangyat» 3 sh. 2

ivallast, karistada kõikide kodanpste õiguste ära
lvöimisega ja sunnitööle saatmisega 10 aastaks.

10.90, Riia 7.35.

p., Hongkong 2 sh. p., Yokohama 2 s.z. p.
Soome börse teated.
tagaajajate poolt tabati ja Wõru lvaugimaija toi
metati. Hülva oli tuttaw ümbruses kui pussikan
16. nowembril. (Tartu raadiojaam).
gelaue. juurdlusel tunnistas Wvtd. Hülva ennast
London 163.20, Pariis 203. New-Yort
süüdi K-te uleelega surmatva haalva löömises.
Tartu-Wõru rahukogu oznal istumisel 1.1. 37.62, StotHolm 933, Kopenhaagen 6 58. Kristiaania
noh), otsustas Woldemar Kusta poeg Hüloast, 18 542, Berliin 1 miljard —, Praag 110, Brüssel 175,
aastat lvana, pärit Wõru maakonilast Kooraote Amsterdam 1405, Baselj 658, Noom Tallina
haatva lööilud, ning ise metsa põgenenud, kust ta

.Kohtukulud 10V0 marka määrati tema kanda.
ard.

Niia börse teated.
16. nowenibril.
(Tartu raadiojaam.)

100 rbl. 2 lati, naelsterl. 22.17, dollar 5.12, 100

Wiimased teated.
Riigikogule esitatud seaduse
eelnõud.
Wabariigi walitsus otsustas omal wii
masel koosolekul riigikogule esitada pere
konnaseisu seaduse-eelnõu, perekonnaseisu
seaduse maksmahakkamise seaduse eelnõu ning

franki 27.25. 100 Rootsi krooni 133.65,100 Taani !ro»:.t
85.90,100 Soome marka 13.40, 100 EeSti marka 1.47,

10.000 Poola marka 0.06, 1 miljard Sak a

inarla 2, 10) Tsheho-Slowakkia krooni 14.50, 100
liret 21.60. 100 liti 50.

Wastutaw toimetaja A. Zürgenstein.
Wäljaandja Jaan Tõnisson.
Trükitud trükikojas, TartuS.

8

Nr. 309

POSTIMEES

Pika haiguse järele lahkus 15. nov.
siit ilmast meie armas ema ja vanaema,
endine Nõo kabeliwahi lesk

soowitab suures wäljawaiikus

P. LALL

Suurturg JSI» 2
!»< .

raatuse körwal.

Kõnetunnid kella 12—1; 4—6.

Raatuse täu. 13.

Matmine neljapäeval, 22. nov. kell
3 p. 1. Nõo surnuaiale.

OG

SllMSalgiiseS.
Kella 11—12 ja 4—5. Walll

Ari

Sfigaaas itinas lapsed |a lapselapsed.

fraaioi tdn. nr. 14.

ruumid
Soowitame Igaühele

üürile anda wäga käidawas
kohas, Amsla alewis, Waksali

Tartu üliõpilaskonna

tän. 1.

kes kawatseb automobiili omandada, meie poole pöörata enne
lõpuliku otsuse tegemist oste ta wa automobiili üle, sest

ära anda Alewi t. nr. 10. k. 3.

%

ses rektori walimisest.

Tjsi

T*

põhiseaduse asjus.
10. Seisukoha wõtmine üliõpilaskonna õppelaenu küsimuses.
11. Seisukoha wõtmine üliõpilaskonna haigekassa küsimuses.

Õed, üliõpilane ja muusika

&

kooliõpilane, wajawad

D©

m

iti
!!
on Küüni tän- nr. 2, äripäema
korteri leiab kaine lasteta abi del
kella 9—l ja 3—5 ja püha
elupaar. Jaama t. 30.
päewadel kella 11—1.
Wajan wilunud
f autor?! Z.

UWU m

Rahwaetendus:

erasissekäiguga on ära anda
korralikule üliõpilasele. Tähe
tän. nr. 50, krt 3. Näha kuni

ig

W

nais-üliriiete töö peale. Akek
sandri t. 12—2. O. Lumi.

Küsige Overlandi omanikult tema arwatnish
Mõne fiksikn näitnsena tema kõrgewäärt n s 1 i k k u so üle wõiks tähendada:

Wajatakse

Overland automobiilidel on 99AutO-ljte" süsteemiline dünamo, Starter, Amee
rika Bosch magneeto ja Tllflotson karboraaio?. 99Tsriplex" wedrud
wähendawad halwa tee wapustusi kõige wäiiema wõimaluseni, missugust
enne iialgi ei ole Overland klassilises kergesõidu automobiilis tuntud. Mis puutub
Overland automobiilide mootori töötamisesse, siis olgu siinkohal tähen
datud, et meie kõige parem tugi selle kindlustuseks on proowisõät.

Slr. all.

Maale, Elwa ligidale üksiku

juure wäikse majapioamise peale

tarwis keskealist ehk manemat

Ilmuda esmasp., 19. now. kell

12 p. Tööbörse ruumi. Kala

Jt/

Dekoraator kunstnik W* Hant*

õpilast
praktikaga ehk abilist tarwita
takse normaal maa-apteeii. Pak

kum. slt. sub „R."

Tallinn, Suur Karfa uul. 18. Kõnetr.: 10-05, 3-48, 2-66. Telegr. aadr.: #Pitkasa

ktwisilla juures, wälja üürida.

wõtan wastu. Pealisnahkade

tööstus, Kalva tän. nr. 9, k. 2,

A. Luht.

Kaupa tehakse pühapäewal ja
esmasp. kella 10—12 c. l. seal

samas. Juhatus.
Käidawal tänawal wiilja
üürida

tän. nr. 10, aiast. Sealsamas
Odawasti müüa

asutustesse kirjutan korralikult,

Wr

"C>vi LJ Cl.''

4 f.jfi

»Ä>

'TL-rf

LMIUI SM Kelt

Üheski raamatukogus ei tohi puududa

lahtised tünni lauad 220 m.
S. Helgensen Tartus, Aia t.
nr. 6.

grammatikakikull ruttu rääkima.

Tulla kella I—s. Kastani tän.

9«t

a

nr. 172, hooivis.

nais-õvetaja
annab õpetust Inglise, Saksa,
Wene keetes, matemaatikas.
Soowikorral ka hea Eesti keele
tundide wastu. Õpetaja t. 7,

kohane töötoaks ehk kaupluseks.

6-hobuse jõuline, on müüa.
Etroas, W. Uibopuu, teles. 31.

Mälestused: A. Virk— 1917. a. resolutsiooni algul: A. Birk
Eesti saadikuna Soomes; A. Larka Soome;
M. Martna Enne Saksa mägede maale tulekut; M. Martna
Mõned päewaraamatu lehed; .. A. Piip Jseseismuse esipäi
wilt; J. Kukk Kaks „Ülcwõt:nist" ; J. Seljamaa

Korterit
3—6 toaga ehk suuremat, otsi
takse 200-kordse üüri eest. Pak
kumised saata ..Postimehe" tal.

A-!-O all.

müüa. 1700 ruutsülda, Türi
alewis, jaama lahedal. Tea

lgs«

E. K.-ü. „P osti mehe" raamatukauplus.
Suurturg nr. 16.

-0
W

WNiA li!

&

otoaä töötoa lisntHes» ta
llWesn tüolmistnmifefs.

on juhtumisi ära anda headel

Wälja üürida

estee tän. 83, il korral.

J. Ssias raamatukauplus.

f-*"' •-

Itlsii io luufukiif!
wõiaivad wastu ja miiüwad

>oh. Luuk, raamatukaupl.

üksikuid numbrid:

Piik tän.
Ära anda
»» v».

Küsida Kanbahoonns 25.

on tulaud
16. skp. Naadi roalt), Tallinn

tee ääres, Wasula kõrtsi juure
oleroast poest küsida.

mast, tarwitatakse maale kerge
majatalituse peale. Ilmuda 18.

ja 19. nowembril s. a. kella
11—2 p. I Tolstoi tän. nr. 1,

roajatt ka õpipoissi pealisnah
toode peale. Riia t. 16, saap>
kaupluses.

majaomanik Sööt.

Müüa wähetarwitawd

maalt sissesõitnud 19-aastans

Antakse üürile

Roosi tän. nr. 1, k. 11.

ka pagari juures olnud. Pak
kumised slt. „Kaine".

1 ehk 2 meesterahwale. Peetri

turg nr. ti, k. 1.

otsib teenistust kas tööstusesse
ipõi kauplusesse agendiks. Teat.
slt. energiline all.

muub

UWMiZ:
hataja Prangli koolis.
goontsga mõifas: S'
hra Georg Waldmann.
MWWWM-BWWW

Wajan

O»ch S*W¥**V9tffV?o • »W*ilfc• *lv#

Kautsjoni ivõimuline

taine noormees, pagari- ehk

lihuniku-ärisse poisiks wöi kusa
gile hobusemeheks, on ennem

Pihkwa tän. r.r. 30.

Jaama tmi. nr. 91, !. 1.
paremasse linnajakku, hinnaga
Z ludumismiinnat
500.000 kuni 1 miljon. Tea
firma „Diamant" ja „W. Mühl- tada slt. J. T. all.
Hansen", uued, nr. 5—50 cm. ja

Kraase, suurus oOXiü cm. ittöfiu ja grammofon müüa.
Tähetornis, Pallnw.

Sildas:

Soowitalse
9

m

teised numbrid, kingsepa lapp

Teadaanne.

pealisnahkasid
korralikult ja ruttu, lasila

kuni 5-toaline wälja üürida
Elwas, Kiwitee ääres nr. 11,

krt. 3, 111 kord.

suguseid

a. Sealsamas leiab

feb Tallinna ja Pikal tän.

raaiuatukaupl.. Pilk t. 11.

t ~*r
> 'fv
.r rt i <.

-v r... '

Sellega teatan kõigile pealu
naha tarwitajatele, et teenkõi!

rlaps korteri kaasüüriliseks.

k*#-

VUs . eu :»

»

kobal. Teatada s't. „J. M."

triivalg., crasissckäik, üürile

P. Erna raamatukauplu

loh. Sarap (Ddamecs)

Tellünisi wõetakse tvastu.

'orralikku wanemat naisterah

tingimistel, kesklinna käidawal

wõtab ..Postimehe" tellimisi
rt f www&j
ja kuulutua wastu
tellimift j<t kuulutusi wõta
k<ru;pm.
wad wastu ja miiüwad ük
sikuid numbrid:
WNSWUDM

Tallinna tänawal.

ära anda üksikule Raatuse tän

nr. 60. l. 1.

99

Kodaweres

Saada kõigist raamatukauplusest. Hind 180 marka.

Pesukoda

teatada stt. „Woldi".

wedelik

1-3 ja 1/27—8,

Rohkesti piltidega ilustatud. 126 -j- 8 ihk.

ära anda Herne tän. 36—6

wälja rentida. Põldu 50 Rin
wakamaad. Soowijaid palm

Puhastage kõik metallasjad

Eesti esimesed diplomaatilised suhted suurriikidega ; J. Web e r

krt. 4, kella 9—ll ja 4-5.

i

2—(J. Nõuandmine tasuta, ise
äranis korterite asjus.

k. 2, 2-sel korral. Rääkida kella

man Mälestused 1918. aastast'; R. Premet Mälestused
Keilast; J. Tõnisson Eesti iseseismufe tähe all.

teid saab Tartus. Tiigi tän. 51,

»»«»

tän. nr. 9, krt. 1. Teles. 604.
Kirjak. 43. Arvatud kl. B—l ja
Heinr. J. Kühle.

Diplomeeritud, ivilunud

»»

kiwinvude kauplusest.

ruttu ja asjatundlikult kirjutus

masinatel, ka abielulahuta.aise,
dsid kõige uuenrate moe de ja maksude wähend., rat)wawäe
lõigete järele. Töd kiire ja kommisj., trahmidest wabast. ja
korralik. Herne tän. 14, krt. 3. maapidam. pärand, ja korteri
õiguste ja kontrahnde teaeinise
asjus. Passaashi läbikäigul. Poe

tmi-Stevalnua kleite ja ülirii

AIIM

kokkupandud tünnid 270 mrk.,

Teateid saab Raatuse tän. 7,

Palwekirzu
mõõduka tasu eest iwaestele mak
suta> kõikidesse kohtu- ja ameti

ja tikerberi põõsaid müüa. Kuu
on wähemal arwul õunu müüa.

W. Arwi
Waestele abi maksuta.

Vennad Pehuplte lontor,
Promenadi uul. nr. 6.
Õunapuid

f9

Ämma^roua

Tähe tän. nt* 65, 2. korral.

(tööstuse ruum).

Teatri „Kaldala"
puhwet.

Kalda täii. nr. 1, kiwisiila juures,

Joh. Pitka & Pojad

Aleksandri. Karlowa, Puiestee j

Näitejuht L. Hansen*

Xmmaproua
A. Eller

m.
Filosoofi, Wiljandi ja Piiri u. j
ja Toomentäe kõrroal ning
üürile anda suur knvihoone

®eter6url töa. 17, Irt. 8.

mehe t. 14.

••

mäng.

a

head soowitused ja tunnistused.

Täielikumaid teateid nende automobiilide üle annawad

Karl Schönherri 5 vaat. kurb

e

kolme kohaliku keelega, lellel

•••#

narr

Ämmaemand
masseerija

Jaani tän. nr. 15, kort. 3,

naisterahwaft pere
naiseks.

kella 5 p. l.

Elu

m!

Kui ostate kergesõidu automobiili, ostke

Teisipäeval, 20. now., kell Bõ.

kl. 5—7.

Riia tän. 16. 0

Krt

Esiffiesfi korda:

ära anda. Peterburi tän. 75.

Wastuwõtmine kella 12—1 ja

krt. 3.

Piihapäewal, 18. now. kell 8 õ.

on

v. L finpißO.

Aadressid saata Tähe tän. 61,

Kõrges heabeses tuntud

elukorteriga ja wähese kaubaga

Silmahaigused.

(soowitaw klaweri tarwitamine).

12. Seisukoha wõtmine üliõpilasmaja küsimuses.

W. HAAS.

WastuwStmine kella 3—5 y. l.

möbleeritud tuba,

13. Jookswad asjad.
Tartu üliõpilaskonna juhatus.

Dekoratsioonid: kunstnik

Naistehaigused.

nr. 18, krt. 2, lt korral.

8. Seisukoha wõtmine üliõpilaskonna maksu asjus.
9. Seisukoha wõtmine ülikooli põhikirja ja üliõpilaskonna

lustmäng 3 vaatuses.

Gildi tän. 1, krt. 2.

Suur walge
tuba mMM
on ära anda Karlowa länaw

N

arwe üle.
7. Seisukoha wõtmine üliõpilaskonna osawõtmise küsimu

Näitejuht Lm Hantlit*

sida Raatuse tän. nr. 19, juukse
ärist, kella 4—6.

l/2 aasta üür ette maksa. Kü

6. Läbirääkimised üliõpilaskonna Edustuse 1924. a. eel

Franz Arnold ja Ernst Bachi

köögi tarwitamiscga ära anda,

Naisarst
Jr. Wm DUO

intelligent perekonnas, kesklinna,

annete üle.

puuda ja naela wiist
Joh. Huik,
Holmi tän. S, telefon S-SZ.

Karlowa tän. nr. 17, kella 3—4.

Mööbliga tuba

on kõige parem wäärfus wälfapandawa raha wastu kindlasti

5. Läbirääkimised üliõpilaskonna Edustuse tegewusaru

soowitan odawa hinnaga roaadi,

Dr. IL £eikp

erasissckäik ja keeduwõimalus,

2. Koosoleku korra kindlaksmääramine.
3. Üliõpilaskonna üldkoosoleku korra wastuwõtmme.
4. Üliõpilaskonna põhiseaduse täiendamine.

Mnemuke teater

Nsda js tugudsig '»e-k.

Riia tän. nr. 55 (jsamsplatz.)
kl. 2—3, 5—7 p. 1. 678
Jfärwihrpste eriarst

automobiili ostjale
Ott Mikoolt aulas 25. neto. 1923. a. algus kell 11 e. l.
Pä ew akord:
1. Awamine.

vrZillilm;

Imi
Teatada Aleksandri tän. nr. 34,

krt. 3, kl. 12—2 ja 4- 6 p. l.

Pihkwa tänawal kadus
MLA nasfsrEs ia wõtab laup.,
18. skp. wäike
Pmwtz?" ttSfeQ SS raha!a isikutumnsluse.ta.
tunnisrus uw. lu4, ,nälja
ftaMuä aasta
anuid Kal-drui wallawalmuselt)
laulu- ia mSaauf- aiia polutaue ara Pihkwa t.
nr. 20, krt. I. laas 01-.ura rahs»
SCO 6Š2381Ü
wõib leidja omalv jätta.

