Tiinast leMe 8 lh?.

Vkflkttumver 5 wewftu
PSllumüjNndnsiine ajakiri.Põllumees*

Tmmews: 7^?^

. kella 8 hommikul vml vlla » mtuL
toimetuse telefonid t Peawimetaja 285. SekretSSr M,

an aasta ja podleaasta tellijatel» maksuta kaasab

Tellimise hind:
i vm po»ttga 120 marka postita Ml MÄ
»kuud » - 240 „ • •
8. "-.800, p .
6 l "- 550 1-.
u ; ; -1000 ; » -,820_
Väljamaale 280 mrk. dm». Aadressi uuuumine » MR»

MLemmmdiate esakond 812. Trükikoja telefon isa

SttlttUS! ' u. *% telefon 800, emad*

kella 8 hommikul kuni kella K pealt '"Trt.

Ottalttnscti Tartus, Suurturg 8, Viljandi». Tarw imi

woftä maja, Pllnms. Rvllw «ml. 81. fM»
•attetsiat Tallinn, postkast 28.

Tellimist mitamad wastu»
talitu», abitallwsed, oma tellimiste waetuwvtjad teBB
wabariigi postkontorid. Soomes, Saksamaal. Prantsu»»,
maal jne. mokad iga kohalik postkontor tellim. wastu»!

Saale vtpstrjale tuled saatja atmt ja aadress alla
stchttada.

Kuulutust- hind

Peatoimetaja A. Supfte».

stkott kestis 12 marka, kuulutase küliti s uiarfft

Rr. 245

Reedel, 22. oktoobril 1926.

8. aastakäik
Valitsus pooldab karlulilolli

..KAITSE KODU!" Hr. 20.
n?|sne}fpafwil ilmus, on pühendatud„KAlTSE Uttdte! Uudis J Iga .KAITSE KODIPa!" küülütaja Äri wöf.
KODU ilmumise aastaphewale. Eesli fa ces numbris hakkab itmflma I laik! fillnö. endale suure hulga Srlsõpru, sest kaltseSjTKfu « 'Srtc »«" >- ®dn,Ä "M---d ostawad kaupu ainult KAITSE KO
MI* Keila Tartumaa R„GIS", mille Jubedas allilmas aienew „ „ DU'al" kuulutajalit
_ , . ~ . ' .... kummaline tegewüs on seotud Eesti waba- Kõik kuulutawad ..Kaitse Kod^s!"
?1ar,h,°Jk„.utIW WaB? im i i,Wfsl?:<l', Uia- duasõia süncßnuslcga Ja mis oma keerulise ° ''
letusi ja nalja. . 61 pilti ja 11 karikatuuri. kompositsiooniga meid wllb teisigi Eesti aja- Kõik tellivvad ~K AITSE KODU!
3-me kordne kaust (64 lehekülge). 100 sündmusi üleelama. Juba selle romaani Kõik ostawad «Kaitse Kodul" lehemüüi.
Ü-m . . pärast
üksinda
maksab
igaühel
tellida .
UdlSl
„KAITSÜ
KODUI"
UltdUs!
„'KA9TSE KODU!" ankeeti
Iga «Kaitse Kodu!" lugeja täitku },Kaitse Kodu!" ankeetlehe fa saatku see „Kaitse Kodul" talitusele.
Tallinn, Pikk uul. 2, telefon 3-11.
„Kaitse Kodu !" on kõige wäärluslikum, rahwalikum ja kõige odawam ajakiri Eestis!
Järgmine number ilmub 30. oktoobril s. a. Järgmine number ilmub 30. oktoobril s. a.

Eesti siseminister saatnud oma agendid Birki jn An
welti tapma. Tasuks määratud miljon marka.:
Kui Blrgi äraandlikult tegewusele jäl
gile saadi ja Birk ametist Vabastamise jä
role awalikult enamlaste poole üle läks,
seletas, ta 'mäletawasti enamlaste lehtedes,
et. Eesti kindralstaap tahtnud temalt- elu
<«õtta,ja tema pole julgenud- sellepärast
'Eestisse sõita. Muidugi ajas sarnane ja
iburdus inimestele siin ainult.naeru peale.
Nähtawasti ei vsanud Birk enam muud
wälja mõtelda, ,et oma uute leiwaisade ees
ka ometi kuidagi teenida. Wõi
käskisid ta uued peremehed teda niisuguse
jutu lahti lasta, et materjali saada uute
eestlaste protsesside korraldamiseks, nagu
neid juba mitu tükki Peterburis on lawas

nes kommunistlistel protsessidel

prowokaatorina ja paigutati wangimaija
salakuulajana 149 protsessis süüdistatawate
juure. Teine salakuulaja, Karl Mekk, on
mitu korda salaja Wenemaal käinud, ja ikka
üle pikri tetgasi Eestisse faadetlld. - Kolmas
pagar Pawel R o se n b e r g ön MÄki
sõber," .
. Nii siis ühe endise MslÄõttsija, De
Vene piirist üleläinu, Võib olla hangelda
ja ja Viimase sõbra ön tsheka kätte saanud
ja neid Mrki elu kallale tungimist läwas
tama pannud. Ja miks weksliwõltsija ei
Või Birki elu kallale tungija osa män
gida, kui tsheka hästi tasub!
tatud.
Osa, mida nad lawastama peawad, kir
Olgu kuidas sellega oli, kuid nüüd on
jeldab
enamlased otsustanud seda Birki suu läbi selt: „LeningradSkaja Prawda" järgmi
lendu lastud jaburdust Eesti Vastaseks akt
„Terroristlised plaanid ei piirdunud üks
fiooniks ära kasutada. Nii on siis ka nüüd
Peterburis juba uus protsess lawastamisel, nes ülesandega Birki tappa. Tartu kaitse
mis kannab kõmulist pealkirja: K a t s e e n politsei ülem Bachmann tegi Kreisole ko
huseks Wenes üles otsida kommunist An°
dife Eesti saadiku Birki elu
kalkale tungida." On kinni nabitud, welti ja ka teda ära tappa. Bachmann oli
nagu ikka, jumal teab missugused inimesed selle juures ütelnud karta pole midagi:
ja need pidawat olema Eesti salakuulajad algatus tuleb siseministrilt ja kaitsepolitsei
terroristid, kes Birki elu kallale pidanud peawalitsuse ülemalt. Tasuks on määra
tungima. Et Birki nimega üksi enamlastel tud 1 miljow Eesti marka ja talukoht.
Vististi siiski nagu piinlik on paistnud ole Kreisole tehti peale selle ülesandeks, wälja
wat protsessi lawastada, siis on ka Anwelt uurida ja Võimaluse korral ära tappa weel
kaasa tõmmatud. Ja süüdistusakti on ka rida Gfeitt kommuniste Wenes ja muretseda
siis mahutatud, et Eesti terroristid pida ustawaid isikuid Pihkwa GPU hoone õhku
laskmiseks. Mekk on Tartu kaitsepolitsei
nud nii Birk'i kui Anwelt'! tapma.
Eilsest „Leningraöskaja Prawdast" loe ülema „kaswandik". Sai käsu Wenesse
me selle eelseiswa protsessi lawastuskäigu mi«na ülejooksikuna. Talle lubati 1 mil
jon marka Berki tapmise eest (ilma taluks
kohta järgmist:
„Eesti salapolitsei agendid said na hata! „Kaja" toimetus). Peale selle
gu see GPU (endine tsheka) poolt kindlaks said salakuulajad-terroristid weel rea Üles-,
tehtud salajase ülesande: minna nõuka andeid poliitilise luure alal. Uurimine on
gude Wenesse ja Ado Birki elule lõpp teha. lõpetatud ja asi prokuröri kätte antud."
Nii siis on peatset protsessi algust ooda
Reed salakuulajad-terroristid Vangistati
aga Leningradi GPU poolt, üks neist, Ja ta, kus weksliwõltsijad GPU poolt neile
hau Kreis o, on Eestis kohtu all olnud sichu pand. seletustega esinema peawad, kui
Vekslite Võltsimise eest. Ta leidis ulualust das nad Birki ja Anwelti tapma pidid ja
Tartu kaitsepolitseis ja astus aktiiwsesse kuidas Eesti Võimud neile selle eest miljon
Võitlusesse kommunistlise liikumisega. Esi- marka ja normaaltalu tasuks lubasid.
WIRU MAAKONNAVALITSUS
vajab Kuremäe, Kadrina ja Haljala jaoskondade peale
jaoskonna-arste
ja Wõsü ning Tudulinna jaoskondadesse

ämmaemandaid.
Kuupalk arstidele 8000 marka ja ämmaemandatele
2000 marka + 500 marka lisatasu iga sünnituse pealt.
Sooviavaldused ühes elulookirjeldusega saata Rakvere,
Wiru maakonnavalitsuse tervishoiuosakonda 10. nov. s. a.
Win) mutoaQawalitfiiu lerwisbolaoiakoßt

dustama.

Kolmapäewasel Vabariigi Valitsusi; koos
olekul tutt küsimus arutamisele. Tehti ot
sus, kartust tolli kaotamist pooldada.
Lõpuliku otsuse teeb muidugi riigikogu.
Seni wõeti wäljaweetawate kartulilt
pealt 6 marka 16 'penni puudalt tolli.
Soome Purjek tuleroaks.
Berliin, 20. oktoobril. Nagu Cuxhck
llen'ist teatatakse, on Soome neljamastiline
skuuner „Polavstjernen" Elbe jõesuu lähehu
ses põlgas. Meeskond päästeti^

Aorras kaob keeluseadus.

M tSM Mk WW MM.
Walmislawad uuk eestlaste protsessi.

kaotamist.
Kolmichaewasel walitfuse ZooSÄekul
sellekohane vtsuZ wastu wõetud. '
Praegu on teatawasti päewakorval Mi!jaweotõlli ärakaotamine kartulita peast.
See peaks meie kartust wäljawedu, mis hoo
pis kängu jäämas, uuesti elustama ja soo

Nahwahääletuse tagajärjed.
. Berliin, 29. oktoobril. Nagu Oslost - Kui norralased astusid' nüüd' teist korSa
teatatakse, anti Norra rahwahääletusel kee Valimiskastide ääre, siis oli neil kasutada!
luseadufe ärakaotamise poolt 525.090 häält mõneaastane kogemus omal maal ja lisaks
ia wastu 410.000 häält.
ziaabrimaade kogemused. Enne walimiff
awaldasid lehed 61 kirikuõpetaja allkirja
Norras pandi 18. okt. keeluseaduse as kandwa üleskutse keeluseaduse poolt hääle
jus rahwahääletus toime. Kõigil Ä-aas tama.
tastel norralastel oli õigus wasiata küsimu.
Norra keeluseadus puudutab ainult' pii
sele,'kas peab praegu jõus olew wiina sis
seweo ja müügi keeld makswusele jääma rikust, wiina, whiskyt, konjakilt ja teisi wä
wõi kaotatmüä.. Wastils - küsimisele on grjooke, mis sisaldawad alkoholi üle 21%.
Õlut ja wiina. wõib müüa osalise takistuse
Norras kaua nstel: pingul- hoidnud.
«a. ,
. See -oli juba teine kord, kusi-Norras
Keeluseadust pooldasid peamiselt radikaä.
pannakse keeluseaduse asjus rahwahääletus
toime. ' Esimene oli 1919. a..
lid ja maaliitlased läänes ja lõunas, kuid
kuid tol ajal teistes oludes. Norras pandi erakonnad ei olNud oma seisukohta ametli
ilmasõja ajal ajutiselt matsina kõigi wägi kult awaldanud. Norra idaosade maaliit
jookide keeld. 1919. a. toimetawd rahwa lased olid suuremalt jaolt keeluseaduse
hääletus jättis keeluseaduse jõusse. Haä wastu- Wanameelsed nõudsid keeluseaduse
letajate wanaduse alammääraks oli siis 25 kaotamist. Sotsiaaldemokraadid olid era
a. Hääleõiguslisi kodanikke oli 1.200.000, pooletud. Nagu eeltoodud lühike telegramm
neist andsid 489.017 hääled keeluseaduse teatab, on Norra rahwas paremaks pida
poolt, 304.673 wastu ia 400-000 ümber jäid nud keeluseadust kaotada.
erapooletuks.

Hirmus turm Luutu fauni.
Havannas 30 inimest surma, 300 haawata.
Zloriidas ollakse tormi hädaohu pärast hirmul.
marjuta. Uulitsatel liiguwad sõdurite ja
politsei patruMd, kellele on antud käsk kõi
libe rüüstajate peale ilma hoiatuseta tuld
awada. 15. weebruaril 1898 Havanna sa
damas hukkunud ristleja „Maine" ohwrite
le ülesseatud mälestussammas on purusta
tud. Linn on ilma walguseta. Uulitsad
on tehtud läbipääsematuks murtud puutü
wede ja teiste riismete läbi, kuna sadamc
wõetub.
uulitsaid katawad hukkunud laewade jäänu
London, 20. okt. Miamist (Florii sed. Täna pärast lõunat jäi torm waikse
das) teatatakse: Wangid, kes on perekonda maks, liikudes Meksiko lahe kaudu Floriida
de pead, mabastati manalast, et nad Võiksid poole.
London, 21. okt. Miamift teatatak
abinõusid tarwitusele wotta oma perekon
dade kaitseks tormi wastu. Wangid wa se: Arwatakse, et maru on linnast mere
bastati ausõna peale, et nad Vanglasse ta poolt möödunud. Elanikkudele, kes otsisid
peawarju koolides ja teistes kindlamates
gasi tulewad, niipea kui on
hoonetes, anti käsk laiali minna, sest et HL
möödunud.
New-Aorgist teatatakse: Kaubanduslik daohtu pole enam karta. Baromeeter tõu
telegraafiühing teatab, et ühendus tema seb wahetpidamata.
osakonnaga Havannas on tormist katkesta
tud. Telegrammis, mis wähe aega enne
Läti wahelise maksude sisse
ühenduse katkemist saadi, öeldakse, et kaup
nõudmise
lemme on seismas, uulitsad läbi päästma
tud,' telefoniliinid purustatud ja walgus ja maksualuste kohta teadete andmise kon
wentsiooni kinnitamise seaduseelnõu ot
kustunud.
Pariis, 21. okt. Nagu lehtedele süstas wabarirgi walitsns esitada riigike
Kuubast teatatakse, tõusewad tormikahjud gule.
Kuubas kolme miljoni dollari peale. Tor
N. komisjon 3kmeeri
mis on.ka kuus inimest surma ja 17 raskes
kasse.
ti haawata saanud.
London, 21. okt. Havannast teata
Parns, 20. oktoobril- Lehtede teadete
takse: Eilse tormi järeldusel sai umbes kolm järele Moskwast otsustas rahma komissaride
kümmend inimest surma ja kolmsada haa nõukogu saata Ameerikasse komisioni wõ»
wata. Tuhanded inimesed jäid ilma pea- laläbirääkimiste vidamiseks.

Pariis, 20. okt. New-Dorgist teata
takse: Kuuba läänepoolses osas sünnitas
torm suurt häwitust. Iseäranis raskesti
on Havanna kannatada saanud. Telegraa
siühendused on katkestatud ja uulitsad mee
all. Umbes 150 maja on lõhutud. Tuule
kiirus on 157 kilomeetrit tunnis. Tsükloon
liigub põhja sihis, lähenedes Floriidale, kus
kõik ettewaatuse abinõud tarwitusele on

S
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Reesset, 22. tftootitit, 1926. a. Nr. 245.

Kuidas (innHnsosjantnft lerweudada?
Riiklise kinnttusseltsi ellukutsumise küsimus. Hulk
vahu läheb edastkinnLtuse näol Praegu wäljmnaale.
Ühes kinniswarade sundusliku kinnita
2) kui seadusandlisess teel kõigile riigis
mise maksmapanemise kawattüsega, milli töötawatÄe kinnitusseltsidele sundusliseks
ne küsimus Praegu kinnitus komitees arutu tehakse kõigist nende poolt wastuwõetud
sel, kerkib Päewakorrale ka riikliku kinui kinnitustest teatud protsent riiklises kesk
tusseltsi loomine, mille tavwilikkuse küsimust seltsis edasi kinnitada, saaks järelwalwe ük
eriajakirjade toeergudel ja ka wastawates sikute kinnitussoltside järele kõige üksikas
walitsusasutustes juba waremalt on pmd jalisemM ja täpsemalt teostatud;
dutatud. . j
3) edasikinnituse keskasutusena oleks riik
Kinnitusasjandus Põeb, nagu iga tewe
lisel
kosksMsil wõi molus otsekohest mõju
ärigi Eestis, ülaprodirktsioon: all. Kinni
awaldada
üksikute seltside. asjäajaunse wii
tusettewõtete rohkuse läbi esile kutsuttld
side
ja
tariifipoliitika
peale ning sellega
ebaloomulikult äge wõistlus tõstab järje
meie
kinnitusasjandust
tevwendada;
kindlalt üksikute kinnttusettewõtete äriku
4) kui sunduslik kinniswarade kinnita»lusid ja wähendab sissetulekuid. Wõistluse
palawikus ei suudeta wastuwõetud riisikuid mie teostatakse, oleks selle läbiwiimise kor
tarviliselt kontroleerida, mille tagajärjel raldajaks viiklik keikselts, mis otstarbeks
ilmsiks tulewad sagedased waranduste kin keskselts ka otsekoheste kinnituste toimeta
nitamisod üle tegeliku wäärtuse, mis põle mise oima ülesannete hulka Peaks wõtma;
toust tuntawalt suurendawad jne. Need
6) riikliku seltsi loomine ei ole ülesaa»Pahaennustawad nähtused Peaksid mitte ük mata raskustega ühendatud, kuna selts
si iga- kinnitustegelaft, waid ka harilikku peaasjalikult edasikinnituse ettewõttena töö
kodanikku tõsiselt mõtlema Panema. Kuna tama hakkaks ja selle tõttu wõrdlemisi ?oa
toaowalt loota on, et kinnitusseltsidel endil he tööjõudu tavwitaks. Sundusliku kin
ligemal ajal korda läheb kinnitusolude Pa nttamise teostamisel Köidaks kohapealse»,
randamiseks midagi mõjlrwat ette wõtta, teks orgaanideks omawalitsusasutusi ära
tuleks kaalumisele wõtta, kas mitte otstar kasutada. Ka õigustaks seltsi loomist asja
bekohafom ei oleks kinnitusasjanduse sanee olu. et see Kahegi korraliku asjaajamise
rimist riiklise korraldama wõimu abil läbi juures end mitte üksi ülewal ei suudaks Pi
wtia.
twda, waid enam-wähem tuntawat tussu
MaksKad seadused ei wõimassda Walit peaks andma. Senini edasikinnituse pree
suse järelwalwe asutustel ühe osa kinnitus miate näol wäljamaale makstud summad
seltside tegewirsesse end kuigi üksikasjalisest nlatawad kümnetesse miljonitesse marka
segada. Laialdased kinnitajate ringkonnad, desje aastas, millisele nähtusele tugew riik
kes kinnitusseltside hooleks oma warandu lik keskselts piir: peaks panema.
sed õnnetuste puhuks usaldawad, ei ole
Kogu kinnitusaAcmduse terwendamlsele
aga kaugeltki teadlikud kinnitusasjanduse
peensustest, mille tõttu kodanikkude huwi ja edendamisele tooks riiklise seltsi asutami
deS riikliku wõimu ülesandeks ja kohuseks ne kahtlemata suurt tõuget, kuna mttmssu
Peab jääma täpse järelwalwe teostamine 'guste ettöwõtto-liikide (nagu aktsiaseltsid,
üle. On ammutuntud tõ ühisteg. ettewõtted, awalikõiguslised asutu-,
siasi, et majanduselu korraldamise alal kar sed) koostöötamine sunnib üksikuid ettewõt
mid seadused ja dekreedid pahatihti ainult teid intensiiwsomale tööle asuma. Riiklise
paberile jääwad ehk nende elluwiimine hoo keskseltsi läbi teostatud üksikasjaline järel
pis teistsuguseid tagajärgi annab, kui sea wasswe kõtwaldaks tuntatoalt ülemäärast
duseandja seda neilt lootis. Sellest seisu Kõiftlüsest tekkinud pahed ja seltsid, mis
kohast wäljaminnes tuleks pigemini kaastp- aimLt nende wõtete abil pealwee Püsisid,
Misele wõtta küsimus, kas ei tuleks laiaula oleksid sunnitud likvideeruma, milline - as
tuSltse kinnitusasjanduse kiSraldamise ja jaolu kinnitusasjanduse tervendamise mõt
järelwalwe teostamise seaduse asemel riik tes . terwitatawon. Riiklik keskseltsi kui
erapooletu- ja äutöriteetne ettewõte.' hõl
lik kinnitusselts ellu kutsuda,
bustaks kahtlemata kodumaal töötawate selt»,
mis asjatundlikult organiseeritult meie
omawahelist kontatti loomist ja suu
kinnitusasjanduse edendamiseks toast roh side
daks
h Käljamaaga läbikäimisel, mis kin
kem suudab ära teha, kui puhtwormilised
seaduse normid. Motiitoid, mis riikliku nitusasjanduses tingimata tarwilik, pare
maid tagajärgesid saawutada, kui üksikud
kinnitusselts! ellukutsumist õigusiatvad, oleks
eraettewõtted sedg killustatult jsuudawad
Peajoontes järgmised:'
itcha^
1) On tartois luya soliidset edasikinni
Ülaltoodud põhjendused tohiks' küllal
tuse keskasutust kodumaal, mis edasikinni
tusi nii kodu-, kui ka wäljamaa seltsidelt dascsst kaaluwad olla, et asjaomastes ring
wastu toõtaks ja sellega Praeguse edasikin kondades riiklise kinnitusjeltsi loomise kü
uitamise wiisi juures nähtawale tulewa simust tõsiselt Päewakorrale wõtta ja selle
ühekülgse wgluuta wäljatooolu wättamaale ellnwiimiseks sastnmusid astuda.
J. Nirk.
ära hoiaks;'

MllZ M taon.
Norra kirjaniku ChriStian Haugeni 16
romaan.

.'«SeöaMM te eksite," ütles ta. .Ma
ei lähe enne ära, kui olen asia korralda
pud."
> «Wõi niis Kas Darton arKad, et minu
seisukord on nüüd nõrgem kui ennemalt?"
«Jah, nüüd olete teie, lord Cyril Leg
/aih, tõesti nõrk," ütles Papel ja naeratas
julmalt.
XI.
Tapmisckatse.

Wesisimsle silmadega mees oli ' nalMKasti lootnud, et tema sõnadele järgneb
kohkumine.

Aga kui ta oli sellega arwestanud, et
paneb näokattega mehe täbarasse seisukor
da, siis pidi ta kohe tunnistama, et oli eksi
nnd. Dawson ei awaldanud mingt ärewust
ja kui ta toõttis jälle sõna, siis sündis see
samasuguse ükskõiksusega, nagu ennnegr

«Mul on wäga meelitaw kuulda, et
Darton tunneb minu endise elu waZtu nn
palju huwi," ütles ta. ..Minu nime wästa
uurimine on teil küll Palju aega tootnud
ja palju maksma läinud."
«Kas tahate salata, et olete lord Eynl
Legrath?" hüüdis wenelane ägedalt. „Me:e
wõime seda tõestada."-

Dawson, teise nimega lord Cyru
eath, kummardus kergelt.
«See mind ei huwita." ütles ta, ~ja
praegusel silmapilgul ei oleks tere tõen
dustel ka mingit tähendust. Nüüd toone
minna, harra Pawel. Terwitage Tartom.

Tööerakond H. tareke! waslu.
Ei olewat õige Walik.
Teatasime Males lehes, et wälismmis
ter Dr- Akel asunikkude esitajale, praegusele

siseministrile H. Lareteile ettepaneku on
teinud asuda Moskwa saadiku kohale.
Eilseni ei olnud weel selgunud, kas
härra Laretet nõus on Moskwa minenm.
Tööerakond on aga juba aegsastt asunud
H. Laretei wastast meeleolu looma.
Nimelt kirjutab „W. Maa" sel puhul:
«Sõnum H. Laretei nimetamise kaKaisusest tuleb toist Küll kõigile kui
ootamatum ootamatusi
Meie wälispoliitika eluliseks peamu.
reks on kahtlemata Wenemaa ja selle
pärast on ka Moskwa saadiku koht üks
tähtsam meie diplomaatlikus teenis
tuses. Järelikult tuleks oletada, et H.
Laretei wähemalt üks tugewama
test diplomaatlikkude esitajate keskel
peaks olema, keda Eest: anda wõib,
iseäranis nüüd, kus A. Birki samme
tasandada ja heaks teha tuleb-. H. La
retoi on aga awaliku tegewuse, poliiti
lise elu põllul alles üks noorematest.
Tema wõimed administratiiwtöö alal ei
ole sen: ennast weel mitte jaatawalt
otsustada lasknud. Põllutööministrina,
kuhu kohale ta ootamata sattus, ei ot
sinud H. Laretei iseäranis tööd sa sise
ministrina last ta rahulikult komisjonis

kätt ühe silmapaistwa töö erakondlase, nimelt

O. Strandmani poole ettepanekuga, et ta
Moskwa saadiku koha wastu wõtaks. Hra
Strandmanilt tuli aga eitaw wastusJa ajakirjanduses toodi sel puhul weel et
te, et just tööerakond pole lask
nud oma «tugewamal" mehel
pakutawat kohta wastu wõttal
Nüüd süüdistab tööerakond aga walit
sust, et miks see „ühe noorema" mehe Mosk
wa saatwat, kuna sinna ometi «tugewama"
mehe peaks saatma. Mis peab aga walitius
tegema, kui need «tugewamad" mehed.
Moskwa minna ei taha? Peame siis Mosk
wa üldse esituseta jätma?
Sellega tööerakond aga e: arwesta, waid
ainult kritiseerib ja teeb teisi maha.

17 ..jänest" labakud.
Eesti aurikult Rotterdami jõudmisel.
/..Kaja" kirjasaatjalt.)

Läinud' pühapäewal jõudis Rotterdam:
(Hollandis) Eesti aurik „Liro", millelt- ta
bati 17 «jänesena" kaasasõitnud meest, kes
Tallinnas salaja laewa olid pugenud. „Jä
neste" nimed on: Bernhard Saul. Oswald
Liinberg, Siim Kaewats, August Waher,
Erich Käär, Friedrich Keidong, Oskar Kei
dong, Johannes Kiirats, August Ernesaks,
August Martson, Jakob Püll. Rudolf Koch,
Aleksander Godwillmann, Rudolf WeltsMann. Roman Martinson, - Edward- Sara
puu, .Johannes s£ömi>n. , / ; ••
ant: Hollqnd:
politseiwõimude kätte.' kes mehed kodumaa
le . tagasi saadab. Kodus ootab mehi mui
dugi karistus ilma loata Eestist lahk::mise' eest.

Kinotähtede perekonna
asjad.
Kuulus kinotäht Constance Tastnadge
laseb end oma teisest mehest «sõbralikult"
lahutada. Ameerikas tekitab lahutus palju
kõmu, sest kinotäht abiellus oma teise mehe.

Inglise kuningakoja tallmeistri Mackmto
shiga alles kolm kuud tagasi.
Kinotähe esimene abielu rikka Neiv-

lõunosed lehed, et põgenenud Kang, mõrt
sukas lord Cyril Legrath on tabatud."
Verley nägi. et ka see katse läks nurja.
Dcüvson naeris vilkamalt oma näokatte ta
ga ja wangutas pead, nagu oleks tal teise
eksimise üle kahju olnud.
„Seda rõõmu teie küll tunda ei saa,"
ütles ta. „Ma ei usu, et Darton wõi kee
gi teine awaldaks politseile need avwata
wad saladused lord Legrathi kohta. Sest,
kui tunnen Darton: õieti, siis ei tee ta sar
naste tühiste asjadega tegemist, millest *al
pole mingit kasu. Terwitage teda ja- ütel
ge talle, et ta kalva on 5a sedapuhku nurja
läinud."
John Verley tuli alles siis peidupar
gast wälja, kui teener teatas, et Pawel oli
ära läinud ja õhk oli jälle puhas.
Lord Cyril Legrath käis tuba ' mööda
rahutult edasi-tagasi. Kui Verley astus
tuppa, nägi ta, et lordi otsal hiilgasid suu
red higitilgad. Korraga mõistis ta, et
lordi vahu oli olnud ainult mängitud.
suvlvet.
Ühtlasi teadis ta nüüd ka. et see mees oli
Kuid kõne sisu ise oli Verleyle mõista raskes enesewalitsemise kunstis tõsine meis
iuseks. Ta ei saanud aru, miks oli Pawel ter.
«Seisukord on kardetav?, lord Legrath?"
Dawsoni õige nime paljastamisest nii palju
küsis
Verley.
oodanud. ...
Näokattega mees pühkis enesel higitil
Selle nimega pidi olema seotud mrngi
saladus, mille paljastamist Pawel pidas gad otsalt. Siis hakkas ta naerma.
«Jah." wastas ta, «seisukord on tõe
kardetawaks relvaks. mille mõju aga näo
kattega mehe ülalpidamine nähtawasti oli poolest täbar. Ja seda nii ähwardawalt,
tühistanud. Legrath polnud awaldanud et ma pean teid paluma minu õiget nime
wähematk: hivmu paljastuse tagajärgede mitte enam nimetada. Darton tundis
mind seni Cyril Tebworthi nime all. See
. ... „ .
' Pawel tõusis üles ia laks zuure. on minu ema nimi, mida ma wiimase kol
Näokattega mees järgnes talle. Uksel tegi me aasta jooksul kandsin teatawa õigusega.
Teie blete nii lahke ja nimetate mind edas
wenelane weel katset. .
«Hmnnw," ütles ta, „on London: polrt pidi Tebworthiks. Kui Londoni Politsei
sei teil kannul ja wististi iutustawad juba saab minu õige nime teada, siis olen ma

Näokattega mees wiipas ukse poole.
Ja wiimaks kaotasid wesisinised silmad
oma mittemidagiütlewa ilme ning wäljen
dasid Piiritut imestust ja taltsutamatut
wiha.
«Jah, ma lähen," ütles ta, „ku:h teie,
lord Legrath, peate seda kibedasti kahjat
semä, et ajate mind ära- Meie teame nii
mõndagi ja oskame seda ka kasutada."
Dawson kummardus weel kord ja näi
tas jälle ukse poole- .
„Nagu teile meeldib," ütles ta. „Ma ei
karda teid. Elage hästi, Jwan Pawel."
Verley oli oma peidupaigast seda kõnet
.kuulanud kaswawa imestusega. Ta oli kuul
suud Dawsoni õige nime, mis oli seni näh
tawasti ka Dartonil teadmata olnud. Ta
mõistis, et Pawel oli siia tulnud kindlas
usus, et selle nime teadmisel on asja kohta
erakordne tähendus, mis sunnib Legrathi
läbirääkimisi alustama. Seda suurem oli
nüüd wenelase üllatus. kui ta nägi, et ta
sõnad ja ähwardnsed ei awaldanud mingit

peaaegu poole politseid maha kustto
tada..."
Lõpuks korrutab ~W- Maa" weel midagi
«hallist walitsusest", kes ennast onni tegewu
ses weel «hallimaks" tegewat, mille all
nähtawasti mõistetakse kawatsust H. Lare.
teid Moskwa saata.
On hoopis iselaadiline see tööerakonna
ülalpidamine käesolewas küsimuses üldse,
kui ka ta järsult eitan? seisukoha wõtmine
afunitfube efitaja toaätu.
Teadagi on Moskwa saadiku koht wäga
Kastutusrikas ja tähtis koht- Sellega ar.
westades pööras ka wälisminister kohe eest

(Sagiks ei ole Teil weel muu- 1
S lseumi ioositäht omandatud? |
Norg: tubakakcmpmehega kestis ka ainult
4 kuud. Selle järgi oli kinotäht wus aas
tat suremata lesk ja lükkas sajad kosilased
tagasi. Endine New-Norgi toaese politsei
niku tütar, kellest oli äkki tõusnud suur ki
notäht üle miljon: dollarlise aastavalgaga,
oli wäga nõudlikuks läinud. Sadadest ko
ftlastest wõitis wiimaks tema käe ja luba
me «Walesi printsi isiklik sõber" - kapten
Mackintosh. Pulmad peeti tänawu jmmis.
Otsustades lahku minna, sõi
New-Aorgis einet ja sõitis siis Los Ango'
losi lahutuse, formaalsusi täitum. Kuulus
kinotäht jutustab Mackintochist kui «pa
rimast mehest, keda iial leida."
«Kuid ma ei wõ: ometi oma- elu ja
karjääri temasse ohwerdada," lisab ta juure.
„Ten:a armastab perekondlist mugawust.
mina aga kinoilma. Meil on erinewad waa
ted ja maitsed. Lisaks on ta 40 aastat
wana ja ei sobi enam minu ringkondadesse.
Ma ei suuda sõbrannade etteheiteid wälja
kannatada, et olen läinud wanale mehele."
Need etteheited on waewalt põhjenda»
tud, sest Constance Talmadge on ise juba
30 aastat wana.
ta küünte wahel. Mind saadetakse asumi
sele ehk sunnitööle. Nii tõstne on asi."
«Aga kas teie ei' wöiks oma süütust
tõestada?" küsis Verley, kes uskus ikka
weel, et tema uuel sõbral ei ole kuritööd
südametunnistusel.

„Ei, seda ma ei wõi." wastas lord Cy'
ril, «sest nra olen süüdi."
Ta huulte ümber oli naeratus, kuid
Verley eest ei jäänud warjule, et lordi sil
mis oli meeleheide.
„Ma ei wõi teile seda lugu wecl mitte
lähemalt jutustada," jatkas lord Cyril
Legvath. «sest ta on liig pikk ja keeruline.
Kuid nõnda Palju wõjn ma teile küll öel
da, et saatsin korda mõrtsukatöö, mida ma
iial ei kahetse ja mis kõlblisest toaatekohast
nähtuna oli õigustatud.
Kuid, nagu teate, on seadmel sarnas
tele asjadele teatawal määral wilda? n?aa
de. Mind mõisteti esmalt surma ia sur
manuhtlus muudeti pärast eluaegseks sun>
nitööks.

Sellest saab juba üle kolme aasta ta»
m<l põgenesin Portlandi sunni
tööliste wanglast. Suurem jagu inimest
arwab, et ma töötan ikka weel sealses kiwi
murrus. Politsei paneks meeleldi mu käed
jälle raudu. Määriks wihastamist. kui
Darton esildaks politseile minu kohta kai
wad andmed, mis ta on ei tea kust ja kui
das wälja uurinud."
»R:i palju kui mina sain asjast aru,'
ütles Verley, „oli Pawol ära minnes täies
tr kahewahel. kas teie olete lord Legrath
wõi mitte. Sellest kahtlusest teatab ta kiud
lasti ka Dartonile."(Järgneb).
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Piiskop usukeadlaske konwerenW.

Moskvasse.
Nagu toimetuse töö lõpul kuuleme, on
praegune siseminister H. Laretei nõus
oleku annud Moskwa saadiku kohale asumiPoola lendurid
lahkusid erla kell )43 Tallinnast, üks Poola
lenduritest tegi oma aparaadil kcsskpäewal
mõned tiirud üle .linna ja demonstreeris
surmasõlmi Vabadusplatsi kohgl, laskudes
õige madalale.

Jaapani külaline lahku
nud.
Jaapani tööministeeriumi esttassa, Mv
scku inspektor dr. Kurakichi Nagahama, kes
Eestis wiibis töökaitseolude tutwunemise
otstarbel, lahkus üleeila õhtuse rongiga, et
Riiga sõita. Ta käis siin waatamas. Lutheri
tvabrikirt. Mujale ei jõutud sõitq^
Narwa kosk.
Walitsuse komisjon kontsessiooni kfiffc
mnse arutamiseks.

Nattöa kose kasutamiskontsessiovni küsi
muse arutamiseks moodustati wabariigi wa
litsuse Poolt komisjon koosseisus: kaubau
dus-äöõsws-, raha-, teede-, põllutöö- j.a
kohtuminister, riigikontrolöri ossowõttel.
Algatus kaubaudus-tööstusministril.
Katoliku kirik Eestis.
Tegewnse jagamiseks luba antud.
Katoliku kiriku tvaimulik peapiiskop Au
tdnius Zecchini on esinenud Palwega temale
loa andmise asjus wavmuliku tegewuse jat
kamiseks Eestis. Walitsus on palwe Mhul
dcnmd.

Samuti on lubatud tegewust jatkata ka
toliku kiriku waünulikkudel: dekaan J»
Kartte'l, preester E. Stephcmyl ja prees
ter H. A. Verlingih
Katoliku kiriku Tallinna, Natäva! sai
Tarw kihelkondadel ozz luba autud tegut
ssmiseks Eestis.

Wjohnja mõisa süda ivälja
andmiseks.
Wf Mjajapidamiskooli aslttamisest ei
!. saa abj». / /
TsakaKasti otsustati 1924. a. Wirttmka!
afuwasse Wohnja mõisa majapidamise kool
asutada. Selleks otstarbeks eraldati Wo-hn
ja mõisast 36C| tiinu maad. Põllutööminis
teerimnrl oli' kawatsus seda maa-ala kuni
kooli , asutamiseni Wiru maakonnawalitsusele

kasutamiseks anda. Nagu nüüd selgunud,
vn maakonnawalitsus kooli asutamisest loo
bunud- Hoonete remont ja korrashoid nõu.
ba ülejõukäiwaid kulusid. Kuna end. mõisa
Hoone sarnases seisukorras on. mis otstar
bekohast kasutamist ei wõimalda, ei peo ka
põllutööministeerium kooli asutamist leal
Põllutööminister on wvba
riigi walitssusele ettepanekuga esinenud, niq

metatud kohta põllutöö- ja majapidamiskoo
lide wõrgukawast maha kustutada. Kooli
asutamiseks ettenähtud. 360 ttiuuliue maaala
planeeritakse.

Koguduste meetrikarml
umtuid wähe üle antud.
Teatawasti pidid kogudused endi. meer
rikaraamatud üle andma siseministeeriumile
30. septembriks. Tegelikult on seni aga
Ale annud raamatuid ainult Kuusalu, JSH
wi, Jüri, Harju-Jaani, Kosse ja lisaku ko
gudused, kuna teised kõik teadmata põhjus
tel meetrikaraamatud saatmata on jätnud.
Meetrikaraamatuid ei tarwitse saata kogu
dused. kelle õpetajad ühtlasi perekonnaseisu

ametnikkudeks on hakanud- Seesuguseid
õpetajaid on Lutheri usu kogudustest umbes
50. Kõik nõutud raamatud on siseminis
teeriumile juba saatnud Greeka-õigeussu, wa

nausuliste, juudi ja katolikuusu kogudused.
Siseministeerium asub igatahes seisukohal,
et tähendatud kogudused endi raamatud ära
saadaks.

Tartu maakonnavalitsus
wähendab koosseise.
'(Traaditeel „Kaja" kirjasaatjalt.)
Tartu maakonnawalitsus otsustas 1. öek.
sembrist alates wähendada oma koosseisu
kuue ametniku wõrra. Läinud aastal was
bastati 1. juulist ametist 9 ametnikku, nii
et ametnikkude arw kokku nüüd on wähe
nenud ligi 50 protsendi wõrra.
Loodetaw ilm 22. okt.
Kerge ehk keskmine läänepoolne tuul.
Pilwine. Kerged. lumesajud. _ Temperatiluz
muutusetg.

Hvetajad siseministeeriumiga kokku leppinud ja hakka
ivad kodanlist registreerimist toimetama.
(Oma kirjasaatjalt traaditeel)'.
Tartus', 21'. oktoobril. Piiskop J. wastu, et praegust olukorda arwesse mõttes,
Kukk andis neljapäewal ajakirjanduse esi tunnistab komverents, et juhtumisel, kui se
tajaile lähemaid seletusi kinniseks kuulutatud uist registreerimiskorda kirikule wastuwõe
konwerentsist.
tawal määral muudetakse, soowitaw on, et
Kõige peakt puudutas piiskop küsimust, kirikuõpetajad registreerimisülesanded
mil Põhjusel usuteadlaste konwereuts Tar eneste peale wõtawad. Sellega oleks suur
tus kinniseks kuulutati. Piiskop ütles: waieluste küsimus ja ülemaaline tarwidus.
konwereuts ei ole walguse kartuse mõttes lahendatud. Õpetajad hakkawad ka kodan
kinniseks kuulutatud, waid hingeline lise registreerimise ülesandeid täitma.
wajaduse' tõttu: oli tarwidus rohkem oma _ üksikkoguduste ja üldkiriku wahekorrast
wahel, enam inttimselt üksteisega läbi rää kõneles prof. Rahamägi. Selgus, et kogu
kida; kinnisel koosolekul tundub wabam ja duste põhikirjad lähemad uormaal-põhikir
julgem rääkida, koosolijad wabanewad jast lahku kahel alusel: põhiasjades ja üksik
ametlikust ilmest ja omowad sõbraliku tooni. assades. Esimestes ei wasta usüalused nor
Käesolew konwereuts oli erakorraline
ja mõeldud mitmeti praktiliste päewaküsi maal-põhikirjale ja konwereuts arwas, et
muste lahendamiseks, nagu on Põnewana nendega kokkuleppida ei saa. Põhialuste
nähtud riigi ja kiriku wahekord, kiriklik ja poolest lähewad lahku Pühawaimu, lisaku
ja Jõelehtme kogudused. Teiste lahkumine
kodanline registreerimine j. m. sErakorralise konwerentsi järele peetakse kute suhtes tuleb kannatlikult toimida ja kui
harilikus korras teine usuteadlaste kouwe põhikirjad wastamisi muutuwad, s. o. kui
reuts iaanuarikuus, milline kouwe ühelt wõi teiselt poolt järelandmisi tehakse.
Siin awaldas kongress soowr, et kaebtused
rents käsitaks rohkem teaduslisi küsimusi.
Edasi nimetas piiskop konwerentsi otsu riigikohtus enne arutusele ei kui
seid. Abielude jne. registreerimise asjus on k i r i k u p ä e w ära on peetud.
Lahkuminekud waba sinoodi kogudustega
läbirääkimistel selgunud, ,efc õpetajate keel
dumine registreerimise ' toimetamisest on kuuluwad wäiksemate hulka. Seni on esi
põhjenenud rohkem hingelisel eeldi«sel tatud 152 palwet kiriku põhikirja registree
ja almel. Näit. laulatusel kahekordne „ja" rimise asjus, nendest on 124 ühtlast, 19 eri
sõna küsimine j. im f.
põhikirjaga; 3 on läbiwaatamiselt kõrwal
Konwerentsi! esines pikema selewskõNega datud (Tudulinna, Lihula ja Tartu-Maar
siseministeeriumi esitaja Madissou, kes ja), 1 tagasi lükatud, 5 otsutamata (Rand
selgitas, et seadus ei nõua kahekordset „ja" were, Warbla, Kihelkonna, Püha ja Ruhnu
küsimuse esitamist, seda wõiks esitada ki kogudused).
riklise talituse sees. Sellega kõrwaldus
Edasi arutati õpe?, distsipliini küsimust.
raskem 'lahkumineku põhjus. Konwerent
sil mooduswtt komisjon, kes esitab registree. Tunnistati distsipliini korra maksmapane
rimise muutmise asjus wastawa ettepaneku mine tarwilikuks; wastawad määrused wal
mistab erikomisjon: õpetajad Mohrfeldt,
srsemini steeriumile.
Teiseks keeldumuse põhjuseks registreeri Kapp ja Sommer.
misest olnud asjaolu, et registreerimine õige
Maaküsimuse alal arutati ainult armu
palju tööd suurendanud ja hulga formaat adra maade küsimust, leiti, et neid kui siht
sust juure toonud. Ka siin lubas siseminis warandusi tuleb kindlasti kaitsta. Kui need
teeriumi esitaja lihtsustamist wõimaldada. aga jaotatud, siis uusi maid nõuda ehk raSelle tagajärzel wõttis konwereuts otsuse
täiel määral. : n.
Velerburi sadam jääb sel taimel
suletuks.
Jäämurdjaid ei panda tööle.
Magu Peterburi lehed teatawad, on tal
wine laewasõiduplaan Peterburi sadama
suhtes järgmiselt kindlaks määratud :
1. dets. kuni 1. jaanuarini wõtab Pe
terburi sadam wastu 200 aurikut. Jaa
nuaris 60 aurikut. Tuaewa jää ajal, weeb
ruarift kuni aprilli keskpaigani katkes
tatakse laewade. sadamasse toomine jää-

murdjate abil. Aprilli lõpul oodatakse Keel
30 aurikut. Nii tuleks siis kergema jää ajal
jäämurdjatel 290 laewa sadamasse aidata,
milleks 25.000 tonni kütteainet kulub.
Soome ja Eestiga on kokkuleppele jõu
tud tuletornide asjus kogu laewatee ula
tuses.

3
Pensioniseadus kiires kor
ras muutmisele.
Wabariigi walitsus esines riigikogule
palwega, et riigi- ja omawalitsusteenijate
pensioniseaduse muutmlsseaduse eelnõu saaks

kiires korras arutusele wõetud.
Tubakamonopoli seaduse
ümber.
Tubaka monopoli asjus oli eila raha
ministri juures ministritewahelise komisjo
ui koosolek, kus monopoli seaduseelnõu esi
mesel lugemisel wastu wõeti. Kuid enne
lõpuotsuse tegemist otsustati tutwuneda
Rootsi sellekohase seaduseelnõuga, mis neil
päewil kohale jõuab. Järgmine koosolek
peetakse ära umbes nädala pärast.
Meie laewastiku õppe
reis Baltimeres.
Meie laewastik „Sulew", „Len'nük"
ja „Wambola" sõidab laupäewal Tal
linnast wälja pikemale sõidule Balti m?res; sõidetakse ümber Hiiu- ja Saaremaa
läbi Irbeni wäina Pärnu ja sealt tagasi, et'
pvoowida laewade mehanismi tegewust.
Pärnus wiibitakse arwatawasti vaar-kolm
päswa.

Põlltttööminister eksHort
wpammades.
„Estonia" tapamaja nuunib märksa laicn.
batud.

Eile käis põllutööminister meie eksport"
tapamajade tegewust waatamas. Esimesena
wiibis «Külmetuse" tapamajas. „Külme.
tus" weab sigu sisse Wenemaalt. Wene
sigadest walmistataw pekon on meie omast
halwem ja märksa odawam. Ka on Wene
sigadest suur protsent haiged tangus.
Sealt sõitis minister Lasnamäele ..Es
tonia" eksporttapamajasse, kus Eesti sigu
tapetakse. Wastuwõtmas ja seletusi and
mas oli direktor Hansen. Praegu on eks
porttapamaja ruumide laiendamine käsil.
Juure ehitatud on kolm kõrwalruumi. Tä
helepanu wääris uus sigade mahutuse hoo
ne 800 sea jaoks. Kiwist eeskujulik ehitus
tsementeeritud põrandaga. > Ministril- näi.
bati ka teisi tapamaja ruume ja lähemat
töökorraldust. '
j Eksporttapamajaöes wiibides tõstis mi
nister üles lihasaaduste wäljaweo korral- '
duse küsimuse, kuna mõned waiksemad eks
portöörid meie liha head nime küllalt sil-;
mas pole pidanud.
A. Gutmanu kaubandus
osakonna juhatajaks.
Käesolewa aasta 14. juulil otsustas ,
waoariigi walitsus kauv.-tööstusministee
riumi kaitbandusosakonna juhataja koha
wakantseks jätta. Nüüd on see otsus wa
bariigi walitsuse poolt tühistatud. Kau
vandusosakonna juhataja kohusteta itjaks
nimetati sama osakonna juhataja abi August
Gutmaun, arwates 1. nowembrist s. a.
1 Osakonna juhataja abi koht otsustati
wakantseks jätta.

Muudatused tollides
plmsaadnSte weo alal.
Segased load Vene lehega.
Põllutööministri ettepanekul otsustas
wabariigi walitsus tunnistada tarwilikukö
Fgerpäew uus nimi.
kaalumisele wõtta wäljaweotolli kaotamise
küsimust puusaaduste pealt, mis on iähen
Tallinnas aastat wiis ilmunud Wene tija" wõlgneb Beilinsoni trükikojale üle mil datud wabariigi walitsuse poolt riigikogule
7cht „Poslednija Jswestija" muutis hiljuti joni marga). Ta soowitanud Ljähnitskil esitatud tolli põhitariifide muutmise ja
oma nime „Rewelskija Poslednija Jswes- lehe nime muuta, see olnud nõus.
täiendamise seaduseelnõus,
Lehole pandi uus nimi, nüüd kuuluta
ja tuleb nüüd kolmapäewast saädik
l Rahaministrile tehti ülesandeks wasta
wälja kolmanda nime all: „Naschi Pos nud aga Tshernjawski enese peremeheks ja wa seaduseelnõuga esineda.
lednija Jswestija". Oli kuulda, et leht pukseerinud Ljähnitski ja kõik ta kaastöö"
Wäljaweotoll kartulite pealt tunnistati
suurte wõlgade sisst sattunud, ja selleks ui lised toimetusest wälja. Uues lehes tööta" tarUnlikuks ära kaotada.
memuutmisi ette wõtnud, et wõlgade tasu wat praegu parun Uexküll, Parun Engel - Peale selle tehti teedeministrile ülesan
misest kuidagi lahti saada. Nüüd teatab en hardt (endised Põhja-Lääne armee ohwitse deks propside weotariisi alandamise küsi.
dise „Poslednija Jswestija" toimetaja rid), würst Manssõrew, endine saadik Wene must kaalumisele wõtta.
Ljähnitski ja 12 toimetuseliiget, et neil uute duumas, on Riiast ajutiselt Tallinna sõit"
Laewasõidu tulede panek.
nimetuste all ilmunud ja ilmuwate lehte nud, Tshernjawski ja adwokaat Kromel
Mereasjanduse peawalitsuse aurik
dega midagi ühist ei ole. Kõrwalt kuuleme (endine Põhja-Lääne armee wastuluure te
huwitawa 100, kuidas Ljähnitski oma lehest gelane), kontoris olewat tegewuses keegi „Loots" on praegu meremärkide wäljapa
ilma jäi. Tshernjäwski, endine Bulak-Ba Kraft ja endine Balahowitshi ohwitser nekuga ametis. Ta pani Leo lahe sissekäiku
ühe tule wälja. Sealt sõitis ta Kihelkon
lahowitshi kes waremalt „Posled Rummel.
nale, kust aurik „Pinsa", mis wigastada sai,
Lehel
olla
lootusi
toetuse
saamises
Ber
nija Jswestija" toimetuses töötas, sealt suu
puksiiri wõttis ja Tallinna poole sõitis. Teel
liini
Wene
monarhistidelt,
mis
eest
ta
lu"
re tüliga lahkus ja siis jälle tagasi tuli, ol
ub selle kombinatsiooni wäljamõtlejaks, õawata töötada Nikolai Nikolajewitshi wai seab ta Hiiu rannas Emmastes tuled korda
ning jatkab teekonda.
kuidas wõlgadest pääseda („Posl. Jswes- mus.
«WläyemusralMuste blokk
teostamine riigilt erilisi kulusid. Need ku
Läti Parlamendis
Riikliste põllumajandus
lud on kaetud kontrolli teostamiseks ette
Riia, 21. oktoobril. Seimi Wene.
ettewõtete eelarloe kinni
nähtud erimaksudest. Nii on kanamunade Saksa, Juudi ja Poola rühm leppisid kokku
tamisel.
wäljaweo erimaksust ja selle protsentidest wähomusrahwuste bloki moodustamise üle.
tulusid ettenähtud 1.644.463 marka 50 p.
Rirgrmõlsatest loodetakse IV mUjom kalu. Puuwilja wäljaweo kontrolli eelarwe näi Blokki kuulub 16 saadikut.
Eluga lõpuarwed.
Põllutööminister esitaS wabariigi Mr tab tulu 210.931 mk. 50 p. ja kulusid sama
Noore proua enesetapmine.
paljuRiigimõisate
1926./27.
aasta
eel
kitsusele kinnitamiseks riigimõisate, ka na mu.
ProuaSelma Nirk Tallinnast, 24 aas'
nade ja puuwilja wäljaweo erimalsu 1926..' arwe näitab tulusid 10.033.903 marka. Sis
27. aasta kulude ja tulude eelavwed. Nagu setulekut riigimõisate alal loodetakse üldse tat wana, laskis omale Pääskiilas, abikaa
wastawatest eelarwetest selgub, ei nõua ka saada 131.239.947 mk., millest wälscuuim'-- sa talus wiibides, rewolwrist fincli pähe.
Haaw oli surma w.
namunade ja puuwilja wäljaweo kontroll* kutena ettenähtud 121,151,044 mk. 50 p.
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Ka ? a

fiulfuutfopifoli nõukogu.

m M toiHHf jogatnioe tulemas ?
Pikkade waieluste särele sotside eelnõu Walitsusele sei°
sukoha wõtmiseks esitatud.
Kesknädaläl 26. oktoobril kell 16 homm. Tunnistab wäga tarwilikuks, et komisjoni?
jätkas maakomisjon sotside poolt esitatud tuldaks tavivillkkude materjalidega. Seda
«Eluaseme seaduse" arutamist. Maa k e r ei wõi hailwaks Pidada, nagu seda
(asunik) leiab, et § 6 tähendatud söötijäe bach (tööex.) tegi.
tud maade mõiste ei ole selge ja soowitab
Aruandja Wain (sots.) wäidleb
secchuse eelnõu andmist Vabariigi walitsu. selle wastu, et seaduseelnõu Valitsusele
sele seisukoha Võtmiseks. Liig a n d (rah seisukoha Võtmiseks anda. Seal ei tehta*
waerak.) tähendab, et on tavwis esimeses tvat muud kui Venitatawat. Ähwardab.
järjekorras eluasemetega Varustada meie et küll tuleb walitjus, kes kõik maad ära
sõja-inwaliidid, langenute perekonna-liik- jagab.
med j. n. e. Ei ole õiglane rikkaid ja jõu
Teetsotv (põlluni.) juhib tähelpanu
kaid nendega asetada ühe Pulga peale. sellele, et ei ole küllalt, kui inimesele elu.
Waidleb metsa raiesmikkude eluasemete al ase kindlustatakse, waid on tarwiö ka seda
la Võtmise wastu, mis metsa maa-ala tun silmas pidada, vt temal oleks äraelamise
tawalt Vähendaks. Annika (kristl.) leiab, Võimalus. Omal ajal esitasid põllumehed
et käesolewa seaduse § 6 alusel Võib ka riigikogule «Asundusseaduse eelnõu", kus
popsile Popsi juurde asetada. Schulbach oli ette nähtud riikliku maatagawam jao
(tööemk.) jadkab komisjoni liikmetele õpetuse tamme nii, nagu see meie põllumajandus
andmist, kuidas seadusandlist tööd tulowat kise riigile wastuwõetaV, et luuakse teataw
teha. Kurdab oma rumaluse üle, et ei ole vrw normaaltasusid ja sellele arwule was
senini suuri raamatuid komisjoni koosole tawalt Pooltalusid. kasitöö-eluaseme kohti.
kule toonud ja wnnipikkuseid kõnesid Ptda,- Tol korral lükati see ettepanek tagasi.
nud, kuna tema just sõnawaene ei olla.
Nüüd on raske seda wiga parandada. SelWalitsuse esitaja Warep Vaidleb sot
seadusega ei saada seda kätte, mis sooside eelnõu seletuskirjas ettetoodud Väidete Viiakse. Tamm (põllum.) tõrjub tagasi
le Vastu, nagu ei oleks Valitsus küllalda Schulbachi (tööeralk.) etteheited, nagu ei
selt eluaseme soowijatele Vastu tulnud ja oleks tema põhimõtteliselt seadust armasta
Neid maaga Varustanud. Uus seadus ei nud. Käsitab küsimust, kellele tuleks anda
ole tarwilik, kuna seni okomasolswate sea eluaseme saamise õigus ja missugustel
duste alusel juba nii kui nii eluasemete alustel, kas nii kui teistes kultuurriikides,
Väljaandmist teostatakse.
ehk teistel alustel. Toob rohkesti uusi
Wessart (põllum.) tähendab, et sot aluseid esile, mis tuleks sarnase seaduse Väl
side eelnõu § 12 näeb ette, et kõik, kes riik jaandmisel silmas Pidada. Leiab mitte õi
likust maataMvarast eluaseme-kohad saa ge olewat, kui walitsusele maaküsimustes et
nud teistsugustel tingimistel, kui käesole tekirjutusi antakse. Ehituskruntide Välja
was seaduses ette nähtud, wõiwad nauda andmine tuleks Valitsuse hoolde jätta.
maakasutamise lepingu kokkukõlastamist Toodab seaduseelnõu andmist walitsusele sei
kaesoilewa seadusega. See ei ole õiglane, sukoha Võtmiseks. Lõpuks otsustas komis
kui vaudteejaamade laheduses osuwad äri jon seaduseelnõu anda walitsusele seisukoha
ja tööstnsekohad asetatakse körwaliste koh Võtmiseks ühokuulvse tähtajaga.
tadega ühele pulgale ning ka neile odawalt
Seaduseelnõu Võeti enne seda ko.mis
.metsamaterjali ja ehituse-laenu antakse. joni poolt 1. lug. wasw.
Sattu kaupmehed futmlamouopoli wasku.
Kardetakse teenistuse kaotamist.
Rahaministeeriumis on teatawasti Prae had möödunud kolmapäeival Tarku kaup
gu kaalumisel tubakamonopoli sisseseadmise

kawa. Sellest teada saades pidasid Tartus
asumad tubakakaupmehed hiljuti omawahe
list Koosolekut, mille tulemusena wastatv
märgukiri kokku seati edasisaatmiseks walit
susele; märgukirjas peetakse soowitawaks,
et Valitsus tubakamonopoli teostamise mõt
test loobuks.

Tubakakaupmehed' leidsid', et monopoli

meeste ühisuta erakorralisele peakoosolekule,
paludes nende heakskiitmist.

Läbirääkimistel toodi ette, et enne kui
mingit lõpulikku seisukohta monopoli suhtes
wõtta, Peaks asja igakülgselt läbi kaaluma.
Praegu ei ole näit. kindlasti teada, kuidas
Valitsus mõtleb korraldada tubakamüüki,
mispärast siis märgukirja saatmine walit
susele enneaegsena tundub.

Pikemate läbirääkimiste järele otsusta
lii. Eriline põhjus, miks aga tubakakaup takse märgukiri, milles tubakamonopoli sis
mehed monopoli wastu seiscrwad, peitub seseadmises eitamata seisukohale asutakse,
selles, et nemad monopoli teostamises näe- kaubandus tööstuskojata saata, kes selle pä
Vad tubakakaupmeeste km niisuguste kadu rast läbiarutamist walitsusele esitab
mist, sest monopoli sissewiimise korral on
arwata, et riik ise organiseerib üksikmüügi
kohad. Kaupmehed kahtlewad, kas need tu Juba tänavu saate mllionääriks,
teostamine käib Vabakaubanduse mõtte was

Reedel, 22. oktoobril, 1926. a. Nr. 245.

Koosolek 4. nowembril. Sihtkapitalide arwele tuleb
mrk.
Kultuurkapitali nõukogu koosolek pee
takse haridusministeeriumi ruumides 4.
nowembril s. a. kell 11 e. l.
Wewakorras: 1926.—1927. a. esimese
poole aruanne ja teise poolaasta. (1. now.
1926. o. 81. märts. 1927. a.) eelarwe.
Riigikassalt saadud andmete järgi ott
läinud Poolaasta sissetulekutest kultuurka
pitali deposiib-arwele kantud 23.666.666 m.,
wissugusest summast sihtkapitalide
arwÄe tuleb 18.866.660 marka.
Ajakirjanduse sihtkapitali Valitsus pa
lub toetusrahade j. n. e. pakmed saata aja.
kirjand, sihtkapitali sekretärile hra W. Ko
chile, „Ka>ja" toimetusse. Endised pal
wed Lulewad uuendada.
Kultuurkapitali Valitsuse poolt vn Vial
jatöötatud ja kultuurkapitali nõukogule esi
tatud nõukogu kodukord ja juht.
nöörid sihtkapitalide tegewusvks.
Kultuurkapitali nõukogu nioodustawadk
haridusminister, kolm esitajat riigikogu
poolt, kakS esitajat Tartu ülikooli poolt,
üks esitaja rahaministeeriumi poolt ja kaks
esitajat iga sihtkapitali poolt.
Sihtkapitalide juhatustele antud juht
nööride järele wõib Pajukisaajateks esitada
ainNlt neid teenetega kultuurtegela-si, kes
riigi, ega omawalitsusasutustes ning awa
tikkudes õppeasutustes palgalises teenistu
ses ei seisa ja riigi poolt pajukit ei saa ja
kes mitte alla 66 aasta wanad. Tööwõi
metuid kultuuvtegelasi wõib ka enne 66 a.

„gsloniU6".
Peale pikemat Vaheaega esines prl. N
bak jälle kodumaal. Waheajal Viibis tont
sijanna wälismail ja on, otsustades kaasa
toodud arwustuste järele, saawutanud mast
ehk suurema menu, kui ükski teine meie
tantsijannadest oma senistel esinemistel wä
lismail. See ongi prl. Jlbakita loonud te
ma kodumaal parima tantsijanna kuulsuse.
Tants on liikuwuse luule, tema on ke
hälise rütmika näiline Väljendus ja nagu
iga rütm pääseb mõjule, kui ta on wallan
daiud, kui ta Voolab; mida kiikumani, seda
rohkem wõimalusi mitmekesisteks rütmilis
teks kehastusteks. Aga mida tardunum,
staatilistes poosides püsiwam on tants, seda
wähem p.n selles ilmekat tantsulist loomin
gut.

Ella Maki Varasemate! Mslakel oli roh
kem Paigal püsiw, staatilistes poosides wäl
jenduw skulptuurne kaunidus, kui liiknwuse
kerguses ja woolawuses esinen? rütmika.
Aastate kestes on aga tantsijanna sellest
järk-järgult tvabanedes muutnud oma plas
tika kord-korralt ikka liikuwamaks, tantsu
lisemaks. Sellesuunaline areng näikse kant
sijannas tänapäewal weel täies kestwuse
hoos olewat. Kui Mrrelda tantsijanna wii-

maseid kodumaiseid esinemisi käesolewaga,

eriti maadeldes üksikuid numbrid käesole
wast eeskamast. mis tantsijanna juba wa
remgi on'ette kannud, nagu «leek.
Kahtlemata on see, tantsulisemaks muu
tunud plastika noore tantsijanna loomin
gn meelgi meeldiwamana meile hingeliselt
ligemale toonud, nagu see suun näikse ka
kunstniku enese loomingut olewat hingesta
nud. Ella Jlbaki plastikas oli juba ware
mailgi aegadel miimilisel elemendil palju
kaasa kõneleda ja see näikse tänapäewal
olewat kokku sulanud selle hingestuse suu
renemise suunaga, kandes wõitwa ja wõluwa

osana tema miimilist tähelepanu wääriwat
kunsti.

Praegusel ülemineku astmel, kus Ella
Maki plastika on tantsuks saamas, puu
dub weel kooskõlastatud liikuwus. kuna
noore kunstniku tehniline arenemine on
jõudnud küll lugupidamist määrimata kõr
gusele, aga ei ole weel täiuslik. Nii mõib
küll nautida tantsijanna kästwarre ja käe
woolarnat ilu liikumises, kuid õlgade kui
kästwarre aluse wähene paenduwus astub
scgawalt siingi mahele, kuigi kunstniku
pealkeha üldiselt on suuremat rütmilist
arenemist ja tehnilist wilumist ning oskust
wäljendaw, kui see awaldub sammu weidi
raskepärases astes. .. .
Mõrdlemisi pikast kawast aitas üle ukji-

Ühekordse toetuse määramise > ettepane

kule tuleb juurde lisada premeeritaw trü
kitud kirjateos ühes ekspertide eriaktiga,
eriülesande kawa Või muud sÄgitawad ma.
terjalid.
Perioodilisi toetussumme (perioodilised
stipendiumid) wõib eelarwesse Võtta ai
nult nimelisi, neid Võib sisse Võtta
andekust üles näidanud kultuurtegelastele
ainult kindla ülesande teostamiseks, nagu
komandeerimine Väljamaale enese täienda
miseks erialal, komandeerimine Väljamaale
eriotstarbekS (uurimistöö, tutwunemine
kultuuri algallikatega, enese täiendamine
kodumaal oma erialal jne.).
' Sihtkapitali Valitsusel on õigus kinni
tatud eelcrrwe piirides määrata toetussnm
me ja teha teisi kulusid neist krediitidest,
mille tarwitamine Pole eelarwes üksikasja
liselt ette nähtud (toetused haiguse ja sur
ma puhul, sõidu, ja päewarahad j. m. f.)
' nimetatud kodukorra ja juht
nööride kamad tulewad nõukogus kinnitus
sele.

Mostwa plaanid
Väljamaa ajakirjanduse walgustusel.
Corresponbance Universelle" 14. oktoob teistest eraldada ja temast jagu saada.
rist kirjutab Nõukogude-Leedu tagatisle Balti riigid olid seni Vastastikku sõna ait
pingu kohta kokkuwõttes:
nud sarnaseid ettepanekuid tagasi tõrjuda.
' Nõukogude-Leedu leping tuli kaunis oo Leedu-Wene. leping lööb sellesse kokkuleptamata. See on põhjuseks, miks ärewus Pesse mõra.
selle sündmuse puhul Vaikida ei taha. eriti
Lepingu mõju WarssaVis on äärmiselt
Balti riikides. Isegi Prantsuse ajakirjan halb olnud; Eesti ja Läti lehed, nagu
dus on erutust üles näidanud, nii et Nõu «Kaja" „Waba Maa" ..Latwijas Sargs"
kogude esitaja Nakowsky tavwilikuks pidas ja ..Rigasche Rundschau". owaldawad oma
omalt-poolt seletusi awaldada, mis üldist seisukohti kõige ebasoodsamal Viisil ja isegi
rahutust alla kriipsutawad, kuid teda ei üks Leedu oma ajaleht, „Rytas". tunnis
kõrwalda.
tab, et leping on kasulik ainult Nõukogu
Genfi ringkondades oli esimene ja tas dele.
kesti parandataw mulje see. et leping tä
Wanad' lahkuminekud Poolaga on ilm
hendab uut pealetungi Moskva poolt, mis selt oma osa niä-nginud ja seletawad teatud
sihitud otsejoones rahwasteliidu Vastu. määral seda kergust, millega Leedu Mosk
Selles on ka waewalt Võimalik eksida, kui wa õnge on läinud. Ei maksa kuhjata as
Võrrelda eelkäiwat Wene-Saksa ' lepingut jata etteheiteid Väikese Leedu rahwa was
nüüdse Wene-Leedu omaga. Mõlemate ees tu. Tema saatus on küllaltki kahetsemismärk on sama: atakeerida liidu põhikirja Väärt. Emigratsioon on teda nõrgenda
16. ja 17. artikleid ja halwata rahwaste nud ja ränk majandusime kriis ähwardab
liitu, millega Leedu seotud ja mille põhi teda praegu näljaga. Tema on kõigiti
mõtteid ta nüüd Mõskma diplomaatia õhu sümpaatlik.
tusel salgab.

Wastsõlmitud lepingul oli weel teine
eesmärk, mille ta ka saawutanud: ühe
lud, mis monopolist saadakse, katawad kinni
ligemast postkontorist,
raudteejaamast,
MS külgsete lepingute sõlmimine Balti riikide
muuseumi loositähe
kohe AA
teised tulud, mis senini sisse tulid tulu-, Ikui lunastate
ga. Wenel oleks siis täielik Võimalus neid
pangast,
ärist
j.
t.
Hj
äri- ja patendimaksudest.
lepinguid üles üteldes ühte neist riikidest
. Tubakakaupmehed esitasid need seisukoMa MM taritute ihta

pensionäärideks esitada arstitunnistuse põh
jal.
Pajukit on kawatfetud 4 järku: 12.666.
10.666, 7660 ja 6000 marka kuus.
Ühekordseid toetusi (stipendiumid, aw
tasud ja preemiad) loowaile kultuurtego
lastele wõib eeilarwesse Võtta ainult auta
suna konkreetse teene eest, näit. kultuur
wäärtuslised kirjatööd, luuletused, helitöö,
kunstitöö, uurimistöö, eriülesande täitmi
ne, juubel j. n. e.

kute numbrite lühidus, niis omakord muu
tis eeskawa meeldiwalt wahelduwaks. üksi
kute numbrite sharmi aitasid tõsta kunst
niku tagasihoidlikud ja walitult maitsekad

kostüümid.

Kuna esikettekanne ..Fatima" Väheütle
wa mulje jättis, oli tantsijanna teises, „Do
loroso", oma kurblikkuse kehalise plastikaga
ja miimilise Väljendusega wõitew, nagu sa
ma suun jätkus ..Kurjas südametunnistu
ses". Nendele ülekaalus plastilistele numü
ritele järgnew kolmas ..Kuninga Paash" oli
juba kaugelt tantsulisem, nagu ka järgne
wad „Menuetto" ja «Armunud Paash".
Eeskawa teise osa esimene pala „Mis
teriow" oli kohati just Poosilt ebaõnnestu
num number kogu õhtul, milles peasüü
langeb allkeha paigutusele. Õnneks aga kao
tas tugemast hingestusest kantud «Kütkes
lind" selle halwa mulje oma plastilise kail
nidusega. Balletiline «Ilus Rosmarin" ja
„ü. la Mazur",. kus jällegi tantsuline ja
mänglew kergus peab andma suure hoog
suse mulje, on tantsijanna loomingus nxwl
oma arenemi-e keskastmetel. Lõpunumbrite
na antud ..Wõluja" ja ..Leek" on kunstniku
loomingus aastate kestes muutunud pari
maiks ja publikut kindlasti wõitwaiks teos
teks, mis jätsid õhtust ilusa ja kauapüsiwa
üldmulje, mis ..wäljamüüdud maja" kaua
kestma plaksutamisega kinnitas.

H. H.

Kuid Mosöwa Platfrf on selge. Tema
diplomaatia näeb tonte ümberhaaramisest,
mida Inglismaa püüab teostada rcchwas-'
teliidu katte all. Ta kasutas esimest juhust,
et sellele poliitikale hoopi anda. Teda eruka Poola-Rumeenia lähenemine ja
Võib olla tahtis ta Poolat tema teisel pii
ril siduda, et nii tema tegutsemiswabadust
piirata. Ning lõpuks. Wene sisemine ma
jandusline seisukord on Väga tõsine. Nõu
kogude diplomaatia on ühe kiwigo kaht
märki tahtnud tabada: kõrwale juhtida
ühel hoobil Välist ja sisemist hädaohtu sel
le kordamineku abil. mida Leedu leping
tema Välispoliitikas peab esitama. Tema
ajab tõeliselt ainult prestiishi poliitikat,
isegi kui selle läbi püssirohi peaks plahwa
tama.

See wiimane joon on iseloomustab Wo
Ne sisemiste olude kohta ja mida mitte
küllalt Pole esile tõstetud.
Põlew pruut kirikus.
Häädemeeste Wene'kirikus juhtus hil
juti pruudiga õnnetus, mis wäga kurwalt
oleks lõppeda wõinud. Laulatati K. küla
neidu, kuid pulmalised olid enne suure lu
gupidamisega seda „wa' stiilsemat" farmita
uud, käisid siis küünlatulega hooletult üni
ber. nii et pruudi riided tuld Võtsid. Suu
re waewaga suudeti pealernisatud riiete abil
pruudi seljas põlernad riided ära kustutada,
kuna see ise õnneks ainult kergemaid tule
haawu sai ja kohkumisest minestusse lan
ges. Pärast toibumist miidi laulatus lõ
pule. JR.
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luõnõ tvsstutasuks ajakirjandust toetada
tema töö hõlbustamisel.
RaMusWaheline ajakirjanduse konwerents kokkutule
kul.. Eestist sõidab Genfi eelnõupidamisele in
formatsiooni büroo juhataja A. Pallo.
Välisministeeriumi informatsiooni bü
roo juhataja A. Pallo sõidab laupae,
toal Genfi, kuhu rahwasteliidu peasekretäri
poolt 28. oktoobriks on kokku kutsutud kõigi
maade informatsiooni- ja ajakirjandus-bü
roode juhatajate nõupidamine, et etteval
mistusi teha tulewal aastal rahwasteliidu
juure koükutulewale rahwustyahelisele aja
kirjanduslista ekspertide komitee istungile.
Nimetatud komitee otstarbekohasuse koh
ta on rahwasteliidu sekretariaadi poolt wcv
romatt ka Eesti ajakirjanikkude liidu arwcv»
mist päritud. Hra Pallo on Genfi palu
tud mitte kui ametlik esitaja, waid kui meie
inaa ajakirjanduslikkude olude tundja, kes
oma amettalla tõttu ajakirjandusega kõige
lähemas tvahokorras püsib. Sellel eelnõu
pidamisel, millest hra Pallo osa wõtab, kat
sutakse peaasjalikult selgitada ainestiku
ulatust, mis wõiks käsitamisele tulla tule
wal aastal Genfis poetawal suurwnal aza.
kirjanikkude konwerentsil, kuhu kuulduvas

hsd maailma kõikidele ajakirjanikkude ühin
gutele ja sündikaatidele. KäeSolewa- aasta
märtsikuuks o>lid wastused menust kui uuest

ilmast koos. Nõukogus andis aru V a n d e v.
velde. kes konstateeris ankeedi põhjal, et
ekspertide komitee kokkukutsumise mõte igal»

S
Wrangeli laewaslilusl ei saa enam asja.

Laewad kõlbawat
Kui malged mäed Lõuna - Venemaalt
lahkusid, wiisid nad kaasa ka nende käes ole
wad Wene sõjalaewad Mustalt merelt. Ko
dumaatt põgenenud Wrangeli walged wäed
lagunesid aga wõorsil warstt ja sõjalaewad
sattusid prantslaste kätte. Selles laewas
tikus oli õige hull sõjalarwu, neist mitmed
õige suured lahingulaewad.
Juba aastaid seisab see laewastik ühes
Prantsuse sadamas Bizertas. Kui enam
laste wõim tugenmes ja Lääne - Euroopa
nendega läbikäimisesse astus, hakkasid enam

ainult wanarauaks.
Balti riikides elawat tähelpanu, kuna sel
lega siinne enamlaste laewastik järsku
wõimsalt oleks suurenenud.

Praegu seisawad need laewad ttta weel
Bizerta sadamas, kus nad aastate wällel
kasutmnatult ja korrashoiuta õlge mi
le ts asse seisukorda olewat sattu
nud.

Nagu Prantsuse lehtedest näha, arwa
wad asjatundjad, et neil laemaal praegu
weel ainull mana raua wäärtus
on. Nad ei saaks omal jõul merereisu ette
wõttagi.
Niisugusel korral tuleb küsida, miks siis
enamlased neid laemu nii tungiwalt kätte
nõuawad ja ikka kuulutamad, et nad sette
laewastiku Balli merde toomad?
Wõimalik, et enamlased Balti riikide
meeleolu nänveerimiseks nii sagedasti
Wrangeli laewastikust juttu teemad.

lased nõudma, et prantslased neile Wranpool poolehoidu on leidnud.
geli
laewastiku wälja annaks. Hull aega
Suuromas osas wastustest rõhutati, et
kestsid läbirääkimised, korra käis juba teade
komitee peaks peamiselt
lehtedest läbi, et need laewad enamlastele
mälja antakse, siis waibus jälle kogu küsiajakirjanduse professionaal huwisid'
selgitama
mus. Enamlased teatasid läbirääkimiste
kestel, et nad selle laewastiku Balti
ja kaitsma.
Sekretariaat alustas ankeedi materjali merde toomad. See äratas muidugi
põhjal ajakirjanikkude konwerentsi program
mi kokku seadma. Et see kaunis raske töö,
Söeslreigis uufi lahendaskalseld oodata.
otsustati Genfis meel rida eelnõupidamtsi
korraldada ja sinna paluda isikuid, kes lä
hedal seisawad ajakirjandusele (telegraafi
Briti Parlament astus esmaspäewal kokku
agentuuride direktorid, ajalehtede omanikud,
London, 20. oktoobril. Kuningas pi teöleasunud töölisi uuesti kaewandnstest
informatsiooni büroode juhid), et need isa
defineeriks küsimused, mis ekspertide konwe das täna Sandringhamis salanõukogu koos lahkuma. Neil manitsustel Pole aga mu
oleku ja kirjutas alla käskudele erakorralise remaid tagajärgi. Reedel saabumad komi
ti kutsutakse ajakirjanduslikkude kutseühingu rentsi Programmi peawad kuuluma.
walmekorra
pikendamise ja parlamendi kok tee liikmed tagasi Londoni, kus nad esita
te esitajad.- Et Eesti ajakirjanikkude liiduga
Telegraafi agentuuride esitajate nõupi
kontaktis olla, informeeris hra Pallo aja damine oli Genfis käesolewal aastal 10— kutsumise kohta. Parlament kutsutakse wad kesknõukogule oma ettepanekud wälja
kirjanikkude liidu soowtdest ja andis omalt 26. augustini. 28. okt. algab informatsioo kokku tulewal esmaspäewal walitsuse era maa söe sisseweo takistamise ja te:ste ame-,
tiühisuste maksustamise kohta. Kesknõukopoolt liidu juhatusele pikema ülevaate aja» nibllroode juhtide eelnõupidamine, kuhu korraliste wolituste pikendamiseks.
Sisesekretär sir William Joynson-Hicks
kirja-ndusliste ekspertide nõupidamise kok nüüd härra Pallo. sõidab rahwasteliidu
otsus on juba ette näha. See otsus
kukutsumise eellugude kohta.
kutsuti salanõukogu koosolekule juba eile wõib ainult eitaw olla, kuna raudteeteeni
kutsel ja kulul.
Presse' ekspertide koniverenttz on kawat» õhtupoolikul ja ta sõi seal kuninga juures jäte juhi Thomas'i ja meotõöliste juhi T:l
Tshülli soodi? M. anez algatas
-lettü arwamised ses küsimuses tööerakonna
1926. a. septembris rahwasteliidu täisis setud tulewal aastal. Tähtaeg ja programm lõunat.
tangul küsimuse, kas ei wleks whwastolii selguwad arwatawasti nüüd Genfis.
Nagu poliitilistes ringkondades kõnel hiljutisest kongressist saadik teada on. Need
dakse, on sisesekretäril kawatsus uute ettepa juhid seletasid teatawasti, et wäljamaa söe
lm juure kokku kutsuda
Ajakirjanduse soowid.
nekutega söestreigi lahendamise kohta esineda. sisseweo takistamine ei ole teostatam. Ka
ajakirjanduöliste ekspertide nõupidamist,
Huwllawad on need wastused, mis üksi Uued lahenduskatsed wõetawat ette pärast ei ole ametiühisuste maksustamine streiki.
et selgusele jõuda, kuidas maailma ajakir
jandus wõiks kaasa aidata vahuaadete le kute maade ajakirjanikkude organisatsioonid parlamendi kokkuastumist. Loodetakse, et Mate söekaemurite toetamiseks läbimiidaw,
tallamisele. Peale ilmasõda on uus taaim rahwasteliidu küsimustele andsid.
külmad ilmad, mis juba alganud, lahenduse sest teistel ameti ühisustel on endil hulk tee
Eesti ja Läti ajakirjanikkude ühingud saawutamiseks kaasa aitawad.
tekkinud, mille awalduseks rahwastelliit.
nistuseta liikmeid toetada ja nende kapi.
Seda uut waimu ja nteelevlu tuleb korral lubawad rahuaate lewitamiseks wõrmalust
Reedel astub Londonis kokku ametiühi talid on kõik kokku kuiwanud. Nähtawasti
dada ja arendada. Tulevaid põlwi tuleb mööda kaasa aidata. Komitee ei oleks suste kongressi kesknõukogu. Söekaemurite ei jää kesknõukogul muud üle kui toetada
koolides uues taallnus kaswatada. Kuid üksnes soowitaw. Maid tähendaks suurt sam liidu täitma komitee liikmed sõidamud prae uusi lepiwskatseid, kust Poolt need ka tulek
sllüremaks rahwaste mõtte'ja tunde-' mu edasi rahu organiseerimisel. i ,
gu käewandusi mööda ümber, manitsedes sid.
Austria leiab, et komitee peaks kat
mõjutajaks on ajakirjandus. Ajakiv
zättouse taudu oleks wõimalik ette walmis suma parandada ajakirjanikkude sotsiaalset
Poolakate tagakiusamine
Baltimore uurimise komis
tada moraalset desarmeerimist, ja materjaalset seisukorda. Tuleks paran
Saksamaal.
mis kaasa aitaks materiaalsele desavmeeri dada pressoseadust ja wõimaldada reisitee
jon
mrfele. Tshiile saadik pani nõukogule ette gendusi ajakirjanikkudele (raudteepiletid
Proteöti-meeleawaldused Warssawis.
tänawu ei jätka enam mere uurimise tegealandatud hinnaga).
fttnTnfcfl
Belgia arwates tuleks leida ühine
Warss a M i, 20. oktoobril. Wars- Must, kuna selleks puudub wastaw laew.
tuleku wõimalust (ta nimetas seda Presse
Mdne kawatseb sõlmida
olspertide kontueeks), kus wotts auttlvu.w süsteem pressetariifides telefoni ja telegraa MMis pandi toime suuri meeleavaldusi Pro
otsida desavmeerimije kaasaaitamiseks ja fi tarvitamisel. Soowitatakse samuti sõi testiks Preisi maapäema otsuse wastu, mis
tagatislepingut Rootsiga.
määrab 32 miljonit Saksamaale jäänud
rahu organiseerimiseks ajakirjanduse kan öuwõimaluste kergendamist raudteel.
TshehoSlowakkia on nihutanud poolakate saksastamiseks. Protesteeriti Poo
Berliin, 21. okt. Nagu Mojkmast
du.
Küsimus anti kuuendasse komisjoni, kus ka tehnilised küsimused esiplaanile. On tar ta wähemuse tagakiusamise wastu Preisi teatatakse, edenewad läbirääkimised Balti
mõned uued waatekohad üles kerkisid. Bel wilikud kergendused ajakirjanikkudele nende maal, mida Poola rahwasaadrk Baczewski riikidega erapooletus-- ja kaubalepingute
gia esitaja Hymans pooldas arwamist, ülesannete täitmisel. Soowitaöse ka aja Preisi maapäewal paljastas. Edasi protes sõlmimiseks soodsalt. Nõukogude walitsus
et rohwostelill wajab ajakirjanduse kaas lehtede wahetamist- Toimetused et pruu teeriti 61.000 Poola põllutöölise Saksa kamatseb alata läbirääkimisi ka Rootsiga ta
tööd, kuid rahwasteliidu tööst ja kawatsus giks teist lehti waid wõiksid neid maalt wäljaajamita wastu. Walitsuselt gatislepingu sõlmimiseks.
wahetuse teel saada. '"Paberllolltd tuleksid nõutakse, et ta rahwasteliidu kaudu Poola
test ei wõiks jääda mulljet, nagu tahaks ta kaotada.
Mähemusele Saksamaal samasugust rahwusKoloniseerimine Idaajakirjanduse peale mõju awäldada teatud
Rahwasteliidu
juures
tuleks
luua
ala
Mahelist
kaitset
nõutaks,
nagu
see
on
Saksa
Saksamaal.
suunas.
line ajakirjanduse organisatsioon umbes wähemusel Poolas.
Presse on ise suurriik,
Berliin, 20. oktoobril. Lehtede tea
tööbüroo eeskujulPoliitiline mõrtsukatöö
kes milgi tingimisel ei soowi loobuda- oma
tel kamatseb Saksa walitsus määrata 260
Soome
soowib
ajakirjanikkude
eks
rippumatusest ja tseseiswusest. Ajakirjan kursioonide korraldamist ja informatsiooni
Poolas.
miljonit marka koloniseerimiskawa teosta
dust wõiks küll aidata, kitid rahwastaliit ei Vahetust üksikute maade wahel.
Berliin, 20. oktoobril. ' LeWde tea miseks Ida-Saksamaal. See summa ku
saaks teda juhtida.
Briti arwab ka, et tuleb luua tihe tel tapeti eile Lwomis Poola koolide inspeö lutatakse wiie aasta jooksul, iga aasta 50
Ungari esitaja AppoNyi tuletas kontakt kõigi maade ajakirjanduste wahel tor Sobinski, kes oli Ukraina- mähemuslii. miljonit marka. Peale selle määratakse
meele, kuidas 1900. a. rahwuswahelisel kon. ja kergendada ajakirjanikkudele liikumiswõi kumise ägedam wastane. Tapjateks olid wiis miljonit abiandmiseks põgenikkudele.
werentsil Pariisis arutusele tulnus umbes mälust.
Ukraina üliõpilased.
Soome-Ugri kultuurkong
sama ettepanek, nagu Tfhiili omagi. Kat
Hollandi pooldab alalise presse or
Kokkupõrge kommunis
ress
se läinud täiesti nurja. Presseorgaanidele ganisatsiooni loomist, kes kutsuks aegajalt
tidega
Ateenas.
lükatakse
edasi.
tahetud anda teatud sihti, mis aga wastolus kokku ajakirjanduse komverentse. Tuleks
Pariis. 20- oktoobril. Ateenast tea
seisis presse iseloomuga. Arvati, et tuleb luua lepituskomisjon, kes juhiks tähelpanu
„Uusi Su omi" kuulmist mööda lükatakse
ära hoida uusi eksimisi. Ajakirjandust ei nendele kahjulikkudele artiklitele, mis ri tatakse: Trükitööliste streigi asjus Lekkis Soome-Ugri kultuurkongress, mis oli kaöösi kokkupõrge kommunistide ja tmste töö Maisuses pidada tulemal aastal jaanipäe
saa Valitseda, küll on aga wõimalik tema kuwad rahwaste sõbralikku wahekordakasutamisesse anda kõik need informatsiooni
liste
wahel. Politsei astus mahele. Üks ma aegu Budapestis, hilisemaks suweks
Ameerika rõhutab omaniku õiguse
allikad, mis rahwasteliidulgi tarvitada. maksmapanekut sõnumite Peale. Teadete tööline sai surma ja neli haamata. Polit edasi. Edasilükkamise põhjuseks on, et
Ainult sarnasel kujul wõiks Tshiili ettepa warastamist tuleb karistada. Tsensuur tu seinikkudest sai üks sandarm haamata. Mi Soomes toimetatakse jaanipäewa ümber
neku teostamine wiljakas olla.
leiab täielikult kaotada rahu ajal ja piirata tu kommunisti arreteeriti.
eduskonna walimised. Ka Ungaris, on sel
Hymans kandis 25. sept. 1925. a. kuuen sõja ajal. Tuleb selgelt korraldada walit
ajal walimised.
lWsilhelm jääb Hollan
da komisjoni arwamised ette liidu täiskl> suse ja ajakirjanduse wahekord. Telefoni ja
disse.
60 tundi ühtejärgi klawerit
gule, lisades juure, et rahwaste-lill ei taha telegraafi taksid tulowad alandada. Edasi
Berliin, 20. oktoobril. Poolametlik
mänginud.
ennast kuidagi segada ajakirjanduslistesse nõuawad ameeriklased' ajakirjanikule, kes
olukordadesse. Kui aga ajakirjanikud ise wäljamaal wiibib, eksterrlloriaal-õtgusi ja telegramm Haagist teatab, et endise keisri
Rekordide hullustus Ameerikas.
leiawad, et see wiljakas wõtks olla, oleks ühesugust wabadust oma kodanikkudega tea Saksamaale tagasituleku küsimust Hollandis
Rekordide maa Ameerika on jälle
üles ei wõeta. Ka endine keiser ise on
näitaks liit walmis mõnel juhusel kaasa ai dete saamisel ja üleandmisel.
uue
rolordi iiles seadnud. Ameeriklastele
ajakirjandusele
teatanud,
et
ta
Saksamaale
tama, et kergendada ajakirjanduse ja walit
Presse peab absoluutselt waba olema ja
ei
jätku
ainult sellest, et nad korvaldawad
tagasi tulla ei kawatse.
ei
wõi
eriliselt
ühegi
aate
teenistuses
seis
süsta koostööd trükiseadusandluse, tariifide,
suuremad
poksi- ja muud sarnased wõist
transPortoSude, raadiotarwitamise ja muu ta- Kui mingi komitee luuakse, peab see
Eesti
ajakirjanikkude
liidu
lused,
sedapuhku
seadsid nad enestele üles
ainult ajakirjanduse rahwuswahelise kaitse
korraldamise alal.
küsimuse:
kui
kaua
inimene wõib wahetpi
soowid,
mida
hr.
Pallo
lubas
ette
kanda,
alal
tegutsema.
Ajakirjanikkudele
peab
' Rahwasteliidu täiskogu kiitis Nõukogu
damata
klawerit
mängida.
Ses 'võistluses
oleksid:
suuremad
soodustused
tariifide
ja
seisukohad heaks ja usaldas teda parajat passikergendusi andma, wabastatama wälja
jaawutas wõidu ameeriklane Beart, ke3
ekspeditsiooni
alal,
teadete
õiguse
kaitsemi
maal
trnibtdes
igasugustest
wäljamaalaste
siln?apilku walima presstekspertide komitee
ne. reisi- ja passikergendused, sotsiaalne mängis ühtejärge 60 tundi klawerit jä
kokkukutsumiseks. Nõukogu kaalus oma 35. ja muudest maksudest jne.
kindlustus
(kinnitus, töökaitse), ajalehtede weel wäga hästi. Wõistluse ajal suitsetas
Telegraafi-agentuuride esita
sessioonil küsimust uuesti ja Pidas tarwt
wahetus.
Arwcrta
on. et läbiräakimlsed ta sigareid, mis sõbrad süütasid ja Ostsid
jad
leidsid
ka.
et
tähtis
rahu
aate
lewinemi.
likuks enne ära kuulata asjatundlikkude ini
Genfis
keerlewad
ainult praMliste kiisi talle suhu, sest tema ise ei tohtinud ju käsi
meste ja asutuste arvamisi. Rahwastelii sele on see, kui teated ruttu edasi antakse. nnlste ümber.
klahwidelt ära wõtta.
du sekretariaat .saatitz sellekohased ankeetle- Milleks, tuleb tarvilist soodustusi muretseda.
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Sotsid asundustalusid lõhkumas.
Ägedad waielused maaVomissonis. Riigitulude Alem
määraks 30 hektari.

Nagu meie lehes juba teatatud, esitasid
sotsid riigikogule „R:igi maade põli
seks ta rwi ta mi seks ja o mandu
seks andmise seaduse muutmi
se seaduse", mis lubab ühele isikule põ
liseks tarwitamiseks wõi omanduseks anda
ainult kuni 30 hektari kõlbuliku maad. Se
ni oli seaduses see ülemmäär 75 ha. Nelja
päewal, 21. okt., kell 10 homm. oli maako
misjoms selle seaduse arutamine 2. lugemi
sel. Juba seaduse 1. lugemise puhul olid
komisjonis pikad waielused. Need kestsid
ka nüüd eila edasi. Põllumehed Vessart ja
Teetsow kaitsewad endise suuruse juure jää
mist, samuti ka kristlaste esitaja Anniko.
Asunikkude esitajad Maaker ja Soonberg
arwawad, et uute asundustalude ülemmäär
wõiks olla 50 ha., aga endised renditalud
peaksid jääma alale wõimalust mööda se
nistes piirides ja suuruses kuni 75 ha.
Sellele wastu waidlewad peaasjalikult sot
sid Väin ja Kärner ühes wenelase Grigor-

jewiaa. Aruandja Schulbach (tõöerak.)
pooldab ühes sotsidega 30 ha. suurust.
Vaieluste juures, kui Teetsow (põllum.)
ettekannab andmeid talude suuruste kohta
Saaremaal ja näitab, et seal 70—80-tii
nusett kohad paiguti waewalt elujõulised
on, tähendab Kärner (sots.), et Teetsow ei
hmdwat Saaremaa olusid, olla seal ainult
mõne korra läbi käinud. Selle peale tä
hendab Teetsow, et tunneb Saaremaal
iga nurga ja asundust, on seal iy2 aastat
töötanud riigimaade ülemana ja üle 2 aas
ta põllumajanduse instruktorina. Kahtleb,
kas Kärner ise Saaremaa olusid tunneb.
Maaker (qsunik) teeb ettepaneku, 30
ha asemel wõtta 50 ha., ja seni planeeri
mata riigirenditalud wälja anda wõimali
kult senistes piirides.
Hääletusel saab Maakeri ettepane? suu
ruse kohta häälteenamuse. Teine osa saab
aga ühepalju hääli poolt ja wastu. Sea
dus wõeti teisel lugemisel wastu.

Reedel, 22. oktoobril, 1926. a. Nr. 243.
Võru MwilajaleWsus..põllumees" 15-'aastane.
ühisuse edurrkas arenemine.

23. oktoobril pühitseb Võru tarwitajate
ühisus «Põllumees" oma 16. aasta juube
lit. Ühisus on üle elanud nii häid kui ka
halbu päewi, kuid ajajooksul on «Põllu
mees" siiski kaswanud suureks ja omanda
nud ühtlasi juhtiwa seisukoha Võrumaa
majanduslikus elus.
Enam kui wiieteistkümne aasta eest tär
kas Võrumaa ärksamate seltskonnatege
laste ja põllupidajate hulgas mõte, kuidas
asutada ühispoodi. Mitmel korral käidi
koos ja arutati seda küsimust ühiselt. Algu
ses oli kawatsus awada ühiskauplust põllu

„Põllümees".
11. märtsil 1912. a. alustas „MMu
mees" oma ärilise tegewuse Võrus, prae
guses kohas, Jüri uul. Sellest
tes on „Põllumehe" äritegewus järjest
laienenud ja huwi tema wastu tõusnud.
Nii oli ühisusel 1912. a. 462 liiget, mis
sugune arw 1920. a. 1205 peale ja 1925.
a. 1248 peale tõusis. Ka kaubaläbimüük
on aasta-aastalt tõusnud. Nii müüdi 1920.
a. kaupa läbi ligi 12 miljoni m. eest, 1925.
a. aga juba 50 miljoni marga eest ja peale
selle weel põllusaadusi ligi 28 miljoni mar

meeste seltsi osakonnana, kuid sellest mõttest

ga eest.

loobuti siiski õige pea.
! 22. aprilliks 1911. a. oldi eeltöödega
jõutud juba nii kaugele, et saadeti Võru
tarwitajateühisuse põhikiri Liiwimaa ku
bernerile kinnitamiseks.
i 5. augustil 1911. a. kinnitas kuberner
põhikirja. 25. sept. 1911. a. kutsuti kokku
peakoosolek ja waliti eestseisus.
Kui juhatus põhjalikult- oli tutwunenud
kinnitatud põhikirja tekstiga, siis märgati
ses kohe puudusi. Põhikirjas oli öeldud,
et ühisuse tegewuspiirkonnaks on Võru
..Neljajalgsed lriiuinalislid".
wald ja selle ümbrus. Mis aga selle ümb
ruskonna all õieti mõista tuleb, näis juha
Politseikoerte eksam Pääskülas.
tusele wäga küsitaw olewat ning et ses
Politseikvtzrke, ehk teise nimega «teenis uistuZkoerte „eksam". Kuusteistkümmeud asjas tulewikus waielusi ei tõuseks, otsus
juhatuse ettepanekul 23. okt. peakoos
tuskoerte" õppeasutus töötab meil juba koera näitasid oma wõimeid ja osawust, mis tati
olekul
1911. a. teha põhikirjas tarwilised
kolmandamat aastat. Õppeasutus asub nad kursusel õppinud. Eksamil wiibisid sise
parandused,
mis wõimaldawad ühisusele
Pääsküla jaama juures.
minister H. Laretei, politsei direktor Soo laialisema tegevuspiirkonna. Sellel koos
Õppeasutus töötab Lääne ja saarte mann, piiriwalwe ülem Krlrwits ja teised
maakonna kriminaalkomissari Vau juha kõrgemad politseiametnikud ja piiriwalwe olekul otsustati ka ühisusele panna nimeks
tusel. Tegelikuks õpetajaks ja instruktoriks ohwitserid, politseikool ja ajakirjanikud.
on kriminaalametnik Sõber. ?
Õudne enesetapmine.
J Õppusel olewad koerad on kõik umbes
Praegu on Pääsküla koerte ?ppeastltll ttaZtawanused, hallid hundi koera ja lamba
Wiskas enese rongi alla.
fes 41 koera, nendest 13 kutsikat.
koera tõugu
' 20. okt. s. a. kell 6.20 min. õhtul juh.
1. augustil? täsiawu aasta, algas Pääs 1 Suurem osa koeri täitis oma ülesanded
tus
Narwa lähedal Soldino jaama juures
kulas järjekorraline „teenistuskoerte" õppe Hästi, ainult mõni ei näinud tujus olewat
306. kilomeetri peal kohutaw kugu. Au
kursus. Õppusel oli 19 koera. Iga koera ja püüdis tõrkuda.
were wallast Samokrassi külast päritolew
jaoks on mees, kes koera õpetab, kelle kä
noor 17-aast. neiu Pauline Jaani tütar
Väljaõpetatud
koertest
lähewad
iga
sul ja juhatusel» koer töötab. Selleks olid
komandeeritud igast kriminaalpolitsei jaos kriminaalpolitsei jaoskonna juure üks, pea Kere m a n wiskas end Narwast wälja
konnast mehed kohale, niisama ka piiriwal- le Paide ja Kuresaare, teised kõik piiriwal sõitnud rongi alla. Rongi rattad lõikasid
õnnetul pea maha. Surm oli silmapilkne.
West salkkond piiriwalwureid. Teenistus- we teenistusesse
Laip toodi Närwa. . .
koerte õppeasutus kuulub siseministeeriumi ' Politseikoeri oli seni ainult Tallinna
!
Enesesurmamise
põhjus teadmata' min
alla. ja peetakse ülal osalt piiriwalwe, osalt kriminaalpolitseil, piiriwalwes oli neid 9
git
kirja
kadunu
juurest
ei leitud.
tarwitusel.
'
politsei krediitidest. >
Augustikuul alganud kursus on nüüd
Kurjategijate ja salakaubawedajäte ta
Naske haawamine.
kõpule jõudnud ja eile oli Pääskülas tee- vanuse juures on politseikoectest suur abi.
18. oktoobril sai Wana Otepää wallas
„Papemäel" Paul Jlwes joobnud olekus
Linna 1927. a. eelarwe.
Niigi metsatööstuse liig
kakeluse juures noaga raskesti haawata.
suur Puhaskasu.
Koolimajade remonti kärbitud 30 miljoni
Kakeluses kadus raha
Meie riiklistes ettowõtetes on preemiate
marga wõrra.
kott.
andmisega lausa häda: ei anta preemiaid,
Eile jatkas linnawalitsus linna 1927. siis läheb asjaajamine nigelalt ja kroonu
Karl Freimann teatas krinünaalpolit
a. eelarwe läbiwaatamist. Haridusosakon liselt. Kui aga lootus on preemiaid saada,
seile, et temal V. Kompassi uulitsal hoowi
na eelarwest, mida lõpulikult ei jõutud lä siis puhutakse puhaskasu- liig suureks.
biwaadata, kärbiti maha 20 miljoni marka
Üks sarnane puhtakasu jaotamise lugu peal kakeluse juures rahatask ühes 43.000
koolimajade remondi arwest.
on praegu uurimisel riigikontrollis. Ni margaga ära lvarastatud.
melt on riröline metsatööstus terwelt 17
Elu kitsi kus ajab surma.
Arusaamatuste ärahoid
miljoni marka puhastkasu avwestannd ja
Keskhaigemaija
toodi Helene
miseks.
selle tahtnud ametnikkude ja kõrgemate keri tehasest, kes enesetapmise
sihiga äädika
Eesti Plalnga lahtioleku aeg ja operatsiooni' jõudude wahel ära jaotada.
hapet
oli
joonud.
Arstid
tunnistasid
tema
Riigikontroll protesteerib selle tvastu,
de toimetamine.
wigastused
raskeks..
leides, et sarnane suur puhaskasu ei wasta
Helene K. seletas, et ta majanduslise
- Eesti pank' palüb meid teatada: Va. tõelikule olukorrale. RiiMne metsatööstus
kehadele tagasitõrjumiseks teatab Eesti ön eesõiguslises seisukorras wõrreldes era kitsikuse tõttu surra tahtnud. Süüdistab
pank. et kõik peapanga ja osakondade kas tööstusega ja sellepärast olewat puhaskasu kaasüürilist Elmar N.'i, kes oma wõlga te
sad ilma erandita awatud on k. 9—2-ni. fiktiüvne. Riigikontroll esitab seletuskirja male pole tasunud.
mille aja kestel igasuguseid sisse- ja wälja wabariigi walitsusele, et sarnase suure sum
Laip pihlaka otsas.
makse toimetatakse.
ma jaotamine puhtakasu arwel lubataw ci
Kesknädala
õhtul kell tegi Kiriku
Samuti Pole mingisuguseid kokkuleppeid tohiks olla:
aia
uulitsal
elntsew
Wassili Jürgenson Wc
teiste ametasutustega, nagu maksaks Pank
zWiangide Perekonnaseisu
ne
surnuaia!
õudse
leiu.
Jalgtee ääres pih
ainult 2 korda nädalas deposiitsumme. Eesti
registreerimise kord.
laka otsas rippus wanaldase mehe laip.
pank maksab iga maksutähe järgi ilma min
Vangimajade peawalitsus on ringkir Mees oli end nööriga pihlaka otsa poonud.
gisuguse takistuseta selle esitamisel.
jasse seletuse onnud, mille järele tuleb
Poodu wõeti maha. Taskust leiti isiku
toimida wangide perekonnaseisu registree tunnistus
sõiduwoorimehe Otto Wälliku ni
ÕPetaMd koolinoorsoo
rimisel. Sündimuse kohta wangimajas tu
mele,
sõiduluba,
rahakott 43 margaga, piip
kott^ressile.
leb kokku seada akt 24 tunni jooksul kahes
ja
Va
naela
tubakat.
Eesti koolinoorsoo keskliit korraldab 29- eksemplaris, üks neist jääb emaakti juure,
Peale selle kiri poja Eduardi nimele,
sa 30. oktoobril Tallinnas oma asemikku teine registreerimisasutusele. Kui ema kes elab Arehna uulitsal. Kirjas kaebab
wabaneb ühe kuu jooksul wõi lapse isa tu
dekogu seitsmenda # üleriiklise kongressi.
Otto Wällik, et temalt hobused ja . kogu
Ühes kongressiga, millest osa wõtawad kõik leb registreerima last, antakse temale akt warandus ära petetud, nüüd pole enam
õpilasorganisatsioonid, kes kiitu kuuluwad, allkirja wastu wälja. Vastasel juhtumi midagi peale hakata, on wana ja waesuses
peetakse samal ajal Tallinnas' ära ka koo sel lasub registreerimise kohustus Mangi pole nurnd pääseteed, kui surra.
linoorsoo keskliidu wilistlaskogu asutamis niaja ülema Paal. Abiellumise soomist tea
Otto Wällik oli 66 a. wana jä elas
koosolek. Wilistlaskogu loodetakse moo tab Mang kirjalikult registreerimisasutusele, Juurdeweo uulitsal.
dustada peaasjalikult koolide õpetajaist. tema allkiri tõendatakse ülema poolt. Re
Uppunud kaljukotkas
Sellekohane põhikiri on juba Tartus wäl gistreerimisele wiiakse ta wal-we all; ta
wõib peale selle lasta ka end kirikliselt lau
jatöötatudleitud.
Kuna õpilased oma kongressile, uus latada ja waimulikku kutsuda wangikotta.
Eila hommikul leiti Filsandi tuletorni
peetakse n. n- ..kliistripühade" paewil, raud Luba abiellumiseks ja laulatamiseks igal läheduses uppunud kaljukotkas. Arwata
üksikul
juhtumisel
annab
Mangimajade
pea
teel 50 protsenti hinnaalandust saamad, on
wasti on lind mere kohal lennates wäsinud
haridusministeeriumi palwel samasugune walitsuse ülem, ajaistujatele oma wõi ja laintesse langenud. Mingisuguseid muid
tituga,
kohtuwõi
eeluurimise-alustele
hinnaalandus raudteel wõimaldatud ka
haawu polnud linnul olemas. Filsandi tu
kongressile sõitwaile õpetajaile, milleks neil kokkuleppel prokurööriga. Vangi surmast letorni ülewaataja L. Toom saatis linnu
koolijuhatajailt wõtta tuleb samasugune teatatakse arsti tunnistusega registreeri Tartu ülikoolile. Linnu läbimõõt oli 7
tunnistus, nagu kooliwaheaegadel sõitudeks misasutusele kolme Päelva jooksul, omokste jalga tiiwast tiiwani.
ehk wangimaja ülema Poolt.
raudteel antakse kooliõpilastele. —§te/

1926. a. 9 kuu üldine läbimüük on
ümmarguselt 20 miljoni marka suurem, kui
möödunud aastal sama aja jooksul. Käes
olewa aasta liikmete arw ulatab 1400-ni.
' 1923. a. lõpul sai walmis „Põllumehe"
uus maja, mis üks nägusamatest Võrus.
Selles majas afuwad kaupluse- ja äritec
nijate ruumid ning «Ühispank".
; Juhatusse kuuluwad nüüd: J. Hagi'
tvang, kes ühisuse asutamisest saadik juha
tuse liige, J. Suursaar, O. Traat, P. Leis,
P. Kaust. H. Labi, J. Nawi, P. Wreemann
ja K. Solon.
ühisuse kinniswarad on kinnitatud üle
30 miljoni marga wäärtuses.
Peale ärilise tegewuse - annab «Põllu»
mees" ka maksuta juriidilist ja agronoomi
lift nõu oma liigetele selleks ametisse woe
tud eriteadlaste kaudu. Edaspidi tahetakse
teha sedasama ka majanduslistes küsimus
tes. J. T.
Wjargad ja kelmid tegec
wuses.
„Tallinna laewa ühisuse" juhatus teatas
politseile, et laewaühisuse töökoja ladust S.
Batarei tänawalt järjekindlalt kuulilaagrid
warastatakse. Kahju 35.000 marka.
Bernhard Nurmsenilt waras tati VKalamaja t. 36 õuelt pesu 6000 m .wäär
tuses.

Vladimir Paasilt, Prangli saarel,
9000 marga eest trossisid.
Harjum., Kerma wallas elutsewält
Johannes Smitslepalt olla keegi A. Kaasik
5000 marka wälja petnud, lubanud „Sin
geri" õmblusmasina tuua, aga pole toonud.
Alfred Grünbergil Tatari t. 13/15
aken katki löödud ja kaupa 8510 m. wäär
tuses ära wiidud.
Tulekahjud.
saaremaal, Pihtla mullas, Wõrsna ?ü
-las läks Toomas Kulli wabadikukoha elu
maja ühes rehealusega põlema. Perenaine
Mari Kull, 73 a. wanü, pannud päew waahju linad kuiwama. Tuhas
hõõgutvatest sütest süttinud linad põlema.
Siit läinud tuli ka partel kuiwawatesse li
nadesse. Mee puudusel ei saadud tulele
piiri panna, olgugi, et abi warsti kohale jõu,
dis. Kahju 75.000 marka.
Rootowa wallas, Klesino külas põles
Nikita Palmini rehi, rehealune ja küün ma
ha. Kahju 100.000 marka. Hooned olid
70.000 m. eest kinnitatud. Tule algus lead
mata.

Päikese kiirte söömine.
Ei ole ammu, kui arstiteadus hakkas
selgitama päikesekiirte head mõju inimese
organismile. Nagu teada, annawad ter
tvist päikese ultrawiolett kiired. Neid kiiri
wõib saawutada ka kunstlikult, ultrawiolett
elektrtlambi abil. Neil kiirtel on sama
sugune mõju kui loomulikkudel. Kunstlik
kude kiirte Mannidel on imes-teldaw mõju
nõrkadele ja rahiitist põdewatele aistele,
kes elawad linnades, kus suits warjab
päikese. Warsti peale ultrawiolett kiirte
tähtsuse _ leidmist jõudsid teadlased otsusele,

et ka toitu wõib päikese ivalgusega läbi im
butada. _ Nisu terade, kuimikute, jahu. muliha, puwilja õlidega, uus kunstliku
päikese walgusega läbi imbutatud, arstitakse
rahtiitist (Inglise haigust) sama hea taga
järgedega kui ultraviolett kiirtega. Teiste
sõnadega päikesekiired on söödawad.
Seepärast peame tarwitama wõimalikult
palju päikese kiirte toitu. Õunte puna, nisu
kuldne läige, lillede ilu kõik tuleb päikese
walgusest. Nõnda peame ka meie päikese
kiiri sööma
Riigikogu koosolek
on täna kell 5. p. l. Päewakorras 9 küsi
must ja arupärimist ning 8 seaduseelnõu.

Reedel, 22. oUoobrll, 1926. a. Nr. 245.
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Mesfiinias loomade püiigil.

Madalad karjasaadusle hinnad-

Dr. Lutz Hecki loengMöödunud aasta algul sõitis Saksa
loodusteadlaste ekspeditsioon Abessiiniasse
erilise ülesandega, sealt Berliini zooloogia
aia iaofS haruldasi metsloomi ja
Püüda ja neid kohale toimetada. Sellest eks
peditsioonist wõttis ka osa dr. Lutz Heck
Berliini zooloogia aiast, kes nüüd, kolma
päewa õhtul esines Saksa teaatris huwitawa
loenguga ekspeditsiooni tegewufest. Kõnet
selgitasid rohked walguspildid ja filmid.
AbeSsiinia on kõrge kiltmaa, 1000 kuni
3000 meetrit kõrge. Kliima on otse kõr.
wetaw. Temperatuur ulatab tihti üle 40
kraadi ja kmnises telgis koguni 60 kraadi
lähedale. Siiski tuleb seal ka külma kan
natada. Hommiku Pool ööd langeb tempe
rahtur wahel 3 kraadi, mõnikord isegi
nulli peale. Niipea aga kui Päike on tõus
nud, kerkib temperatuur kahe tunni jooksul
jällegi 40 kraadi juure. Sarnane järsk
hüpe on harjumata eurooplasele eriti paha.
Äldse wõib eurooplane Abessitntaõ elada
ainult paar aastat, kauem ei suuda ta seal
set kliimat mitte wälja kannatada.
Metsasid on hoopis wähe ja needki õre
dad. Seda rohkem' aga leidub tihedaid
põõsastikke ja rohunurmi. Loomastiku
poolest on AbeSsiinia wäga rikas. Seal
asuwad leopardid, lõwid, hüäänid, roht
laantes antiloobid suurte karjade wiisi,
mitmesugused metskitsed, mägedel suured
ahwide karjad, jõgedes jõehobusid, siis mit
mettiiki maod, sisalikud, kotkad, raisakotkad,

Äärmist hoolt ja waewa nõudis aga' iga
üksiku looma eest hoolitsemine, ersti tema
toitmine Pealaagris.
Wäga suurte raskustega oli ka seotud
päewapiltide ja' kinofilmide üleswõtmine
wadas looduses. Aparaat käes, tuli hiilida
poolte päewade wiisi kartlikkudele metsloo
madele lähemale, tuli tundide wiisi wagusi
paigal seista kõrwetawa päikese all ja tihti
asjata. "Selle eest aga pakkus nüüd nende
piltide ja filmide demonstreerimine loengul
suurt mõnu. Seal wõisime näha ahwisid
naljakaö-tõsiste nägudega ja kihwad suus
tugewad kui leopardil; antiloopesid. sarwed
peas kui Pikad terawad mõõgad, mida isegi
leopard peab kartma; jaanalinde, astuwad
tõsiste sammudega kui mehed. Erilist hu
wi pakkusid kinofilmid. Suurepärane on
waadelda, kuidas ahwid suures karjas
puulatwadel mõnutsewad, kisklewad ja
hüppawad, nõnda et puuoksad tant
siwad ehk kuidas nad mäng
lewad..järsul kaljuseinal, wahid wäljas
mäetippudel luüramas. kas kusagilt häda
ohtu ei lähene. Raiped ei saa seal õhku
rikkuda.. Niipea kui loom langeb, on kot
kad ja raisakullid silmapilk karjas temal
kallal. Weerand tundi ja loomast ei
ole enam muud järel kui jämedad kereluud,
täitsa puhtad, Ka jõchobuse-mürakaid wõis
jões luusimas näha. Aegajalt kerkib must
selg ja tema järele nina ikka weepinnale ja
liigub wahel kaunis nobedasti edasi.

Londoni turul wõi jn pekoni uputus. Nõudmine wnna
wäike.
Londonist teatatakse 16. oktoobril (posti Eesti 2 sh'. odäKam, kui eelmisel nädalalTuru seisukord on wäga nõrk. kuid ostjad
Daani ja asumaade wõihindade lange olid siiski malmis teatawat äri tegema. Lä
mine kestis käesolewal nädalal edasi. Te hemal ajal on oodata suurenewat sissewe
gelik langemine oli 6—lo sh. tsentneri du Daanist ja Balti riikidest, samuti ka
pealt. Turu seisukord oli äärmiselt rõhu Venemaalt, mis kahtlemata ei jäta teata
tud. Siiski oli ta 15. oktoobri hommikul wat mõju turu seisukorra peale awalda
juba wähe paranenud. Äriringkondades ar mast. Üldiselt on Inglismaale septembri
watakse, et praegused hinnad peaks olema kuul pekoni sisse Veetud 683.586 tsentneri.
kõige madalamad käesolewal aastal. Teiselt wõrreldes 577.897 ts. 1925. a. ja 698.787
poolt aga hoitakse wäga palju wõid kül tsentneriga 1924. a. sama kuu jooksul. Ees
metusruumides ning ostjatel pole usku 'tt pekoni pole käesolewal nädalal Inglis
praegusesse turu seisukorda. Kopenhaageni maale jõudnud.
-ametlik noteerimine käesolewal nädalal on
Munade hindades. käesolewal nädalal
287 krooni, wõrreldes 311 kr. eelmisel nä mingisuguseid iseäralisi muudatusi ei olnud.
dalal. Septembrikuul weeti Inglismaale Värskete ja heade munasortide peale on
wõid sisse 428.608 - tsentneri, wõrreldes nõudmine hea ja turg kindel. Septembris
396.386 tf. 1925. a. ja 431.225 isentneriga weeti Inglismaale 1.806.123 suurt sada
1924. a. sama kuu jooksul. Eesti wõid (120 tükki), wõrreldes 1.875.242 s. s. 1925.
jõuab a.-l. „Baltraderi'ga" 16. oktoobril a. ja 1.527.732 s. s. 1924, a. sama kuu
teel):

sisse.

Taani ja Rootst pekon on B—9 sh..
Teaaler ja muusika.
Tshehi meeskoori eelseiswu
kontserdi puhul.
Tsheho-Slowakkia wälisministeeriumi toe
rusel korraldab wntud Praaga meeskoor „Pe
vecky Sbor Krizkowsky" tänawu kontsertreisi
Balti riikidesse ja esineb 8. nowembril ka Tal
linnas, kontsertsaalis, kandes ette

Eesti publikule esimest korda Tshehi wiisirikkaid
jaanalinnud jne.
laule. t
Dr. Heck saatis Piltide , demonstreerimist
Ekspeditsioonil oli tööd rohkesti, mtS
Selle koori kontserdid on seni osuwnud igal
selgitawate
seletustega,
mis
pakkusid
iga
nõudis suurt jõupingutust ja kannatust.
pool kunstisündmuseks. ;
„Krizkowskh" on Lks tvanematest laulukoori
Mehed asusid telkides, kolisid alatihti ühest üksiku looma kohta ikka midagi huwitawat
ilmakuulsas lauljate ja wirwooside tüübi
kohast teise ja lõid uu?l asukohal oma ker ja uudist. Erilise rõõmuga toonitas ta, et dest
lists Tsheho-Slowakkias. Ta on mnandanud pal
ekspeditsioon
on
oma
raske
ülesandega
häs
ged telgid paari tunniga jälle üles. Aluks
ju rahwuSwahelisi aumärke. Kõige suurema
oli palgatud pärismaalasi koormakandjate ti toime saanud. Saak oli rikkalik. Loo menu osaliseks sai nimetatud koor 1924. aastal
eeslitega. Metsloomi püüti stlmustega ja made eest hoolitsemine pealaagris ja nende WeneetsiaS, kus teda rahwuSwahelistl laulu
esimest auhinnaga premeeriti.
mitmesugu ' püünistega. Püünise juures äratoomine Berliini, õnnestas, igapidi. wõistlustl
9. nowembril läheb loori reis edasi Hei
Pika
teekonna
kannatasid
loomad
hästi
tuli luurata tundide ja isegi päewade wiisi
singi, kust tagasiwlles esinetakse Kaarli kirikus
kõrwetawa päikese all, et kohe tabada loo wälja. Kõige rohkem oli. karta palawust wmmuliku kontserdiga.
niiskes
õhus
Punasel
merel,
kuid
õnneks
ma,, niipea kui ta on lõksu langenud, sest
„EBtonla" teaater^
sõidu ajal seal torm ja temperawu?
muidu wõiwad kiskjad loomad temale kal-. tõusis
ei
kerkinud
üle
30
kraadi...
Nüüd
elawäd
Täna
rahwaetenduseks
Arnoldi ja Bachi
lale.jjtfitna, ehk ta saab ise wigä. Hui' loom
wõrrawlt. lõbus, naljakatest seisukordadest ku
.
need
Llbessiinia.
•
fauna.
esitajad
Verliini
bisew lustmäng „Wana Aadam". Kaastegewad
cheel raskem TD- muret-/
seda' kast . ehk puur, millega teda ära - zooloogia aias asjatundliku hoole all wäga Paul Pinna, Netth 'Pinna, Aleks. Johanson,
Erna Willmer, Serg. Lipp. Betty Kuushnanv
wiia pealaagrisse, kuhu kõik püütud loo hästi ja siginewad isegi.
Peetson. Gerh. Esperk j. t.
lwulajaid oli rohkesti.' Kuid loeng oli Salme
meid kokku koguti. Puuri jaoks ei olnud
Draamatrupil ettewalmiswsel Inglise kire
aga kaugel mägestikus ehk rohtlaanes, kus seda wäärt, et looduse armastajad oleksid janiku Sutton Vane komöödia „Manala sõit"
metsasid ei leidu, materjaali kusagilt.wõtta. pidanud täitma kõik kohad awaras saalis. („Outvard bound") Paul Sepa lawaswsel.

jooksul.

Kaarel 12. Nootsi Raudpea.
Rootsi ajalooline 'suursUm kino „RekordiS".
Eelolewast pühapäewast hakatakse kino „dle*

kördis" näitama Rootsi
poolt walmistatud ajaloolist suurfilmi »Kaa
rel XII"» millega ajakirjanikkudel kesknädala
õhwl wõimalus oli wtwuneda. „SwenskaFilmi" esitaja hr. Cronsjõ konwris. Pilt oa
lawastawd Bruniuse poolt wäga suurejooneli
selt, peaosa Kaarel Xss ehk „Rootsi Raud
pea" mängijaks on kuulsam Rootst filmi
kunstnik Gösta Ekman, kes nüüd juba Euroopast

dollaritemaale on wiidud. Kuna filmi sündmus

tik areneb osalt Eesti pinnal lahingud Nar
wa ja Nakwere all ning käsitab aegu, mis

meie kodumaale nii kaugeleulatawa tähtsusega

olnud, pakub film meile weel erilist huwita

toust. Pilti, mis kunstiliselt kõrge Wäärwsega,

walmiStati 1922.. aastast 1025. aastani. Ha
ruldaselt hästi on õnnestanud just lahingupil
did, kuid ka sikmi juwStaw kükg on siduw ning

ajalooliselt hästi nahwd. Pildil näeme mõle
maid tolleaja suurusi Rootsi Kaarlit ja

Lõene Peetrit, wiimane muidugi rohkem roots
last silmadega waadawna. Wõib oletada, .- «t
film suure menu osaliseks saab«

' . . . JSJUI

Najala" korporatsioon selÄ°
tab.
W. a.. „Kaja" toimetusele,
. Palume teie lugupeetud- lehes alljargneK st
ithtS awaldada tõsiolude jaluleseadmiseks. „Ka

jas" nr. 242 ilmunud kirjutust puhul ..Metsi
kud
üliõpilaste teod Tartus".
Homme Rossini koomilise ooperi «Sebilla
Korp. Rajaka tõrjub kategooriliselt tagas»
,»Sevilla habemeajaja".

Kaupluse alal walitt juhatusele juure
W. Puksow ja Leo Johanson.
Ühisus on seni walmistanud ainult esi
mest sorti tvõid, mille eest Tallinna näitusel
s. a- kõrgem auhind suur hõbeauraha
saadi ja peale selle weel meierile rahaline
toetus. Ka ühisus tst määras omalt poolt
meierile rahalise toetuse.
Uus koolimaja ÜbriaA
Neil päiwil sai walmis uus koolimaja
Udria külas,, Peetri Kallas- Uus hoone on
ehitatud wana koolimaja juure. Uutesse
ruumidesse wiiak'e üle üks osa õpilasi wa
nast koolimajast, kuhu kõiki õpilasi osi ras
ke
ruumipuuduse pärast mahutada. Õpilaste
loodetakse.
arw Udria koolis on 60—70 ümber.
Maja awamise pidustus algas kell 4
Uue koolimaja ehitustöö läks wallawa
õhtul rongikäiguga endise Koolimaja juurest, kitsusele maksma umbes 119 000 marka.
kust wana kooli silt nimetutega «Napi alg
kool" kaasa wõeti ja uue maja seinale kin
Raasikul jälle loomaarst
nitati. Sildi seinale asetamise juures tä
ametis.
hendas õpetaja, et see ainult ajutiseks jääHarju
maakonnawalitsus
Kasis mõnr
Wat, kuna kool ühes uue majaga ka uus
aeg
tagasi
Raasiku
jaoskonna
loomaarstiks
nime «Luhamaa algkool" saawat. Vaimuli
ku talituse pidas ap. õigeusu kombe järele senise Tarwastu jaoskonna loomaarsti Vik
Panikowitsa preester ja ew> Luteruse usu tor Pihi, kes 17. skp. kohale asus.
Nõu ja abi andmine sünnib maakonna
kombe järele praost Aunwert, millele wallaWanema awamiskõne järgnes. Peale selle wblitsuse poolt maksmapandud takside jä
rele.
peeti weel terwe rida kõnesid.
Uus arst Kambjas.
Terwitustelegramme olid saatnud hari
Kambja jaoskonna arstiks Tartumaal
ridusministeerium ja Wõru maakonnawa
on walitud dr. Heinrich Moks. Uus arst
litsus.
Awamrsest ja pühitsemisest osi osa wõt asus kesknädalal 20. okt. Kambjasse. Wa
ma kogunud tuhandepealine rahwahulk. Pä remali töötas ta Juurus. Haigete wastu»
rast pühitsemist oli korraldatud teelaud. mil wõtmine igapäew hommikupoole, wäljasõi
lest kutsutud külalised ja ka teised osa dud õhtupoolikul.
wõtsid. Setu.
Wsabad üleajateenijate
Neipina-Linte Pitmaühisus
kohad
Uus koolimaju Petseri
maal.
Maja läks üle 2 miljoni ,marga maksma.
Setumaa on üldse korralikkude koolima
sade poolest waene, kuid siiski on Eesti ajal
siin juba õige mitu maja üles ehitatud.
Viimase neist ehitas Misso wald oma Pet
sen maakonna küljest juuretulnud osale
Luhamaale. Maja õnnistamine ja awamine
oli pühapäewal 17. oktoobril.
Uus koolimaja on ehitatud insener PMägi plaani järele puust ja ainult treppi
de osa betoonist. Maksma läks ehitus üle 2
miljoni, millest osa riiklise laenu abil katta

laiendab oma tegewust.

Harju maakonna rahwawöe ülema asutuses.
Harju maakonna rahwawäe ülema asuwseS
on Jtjccl mõned wabad üleajateenijate kohada
Teenistusse wõetakse ainult neid tanawarawäe
lasi, kes on allohwitstride kooli ehk dlwiisi õppe
kompanii kursused lõpetanud ja allohwitserik-Z

Ühisuse. wiimasel üldkoosolekul osteti
Bra piimaühKuse juures olewad D. Parmak
koni kaupluse ruumid ühes Yz wakamaa
maaga 325-000 marga eest, kuhu ühikus li wõi kapraliks ülendawd ning kellel wähemalt
gemal ajal oma kaupluse käima paneb.
hea atteStatsioon on.
Räpina-Linte piima ühisuse juure on ko
Palwed teeniswsse aZwmrseks wlewad saata
gunud terwe ümbruskond 165 piimatoojaga. ühes lühikese eluloo ja täpse kaitsewäe teenis
Kuu jooksul makietaöse liigetele piimaraha tuskasin kirjeldusega Harin maakonna rahwa
wäe ülema nime peale.
wälja keskmiselt 1.500.000 marka.

habemeajaja" esietendus. Kaastegewad Magda

ebaõiged teated, nagu oleksid tema liikmed osaPäts (Rosina), Karl SBiitol (Bartolo), Meks. Wõwud
korp. Ugala ja korp. Kungka toahelists/
Arder (Figaro), Meks. Wiikholm (Mnabiva), tänawalöömingust.
Rajaka- liikmed toit
Nikol. Suürsööt (Basilio), Serg. Hermann bisid kõik samal ajalKorp.
oma konwendi ruumes,
(Fwrillo) j. i. Hanno Kompust lawasrns, ega teadnud üldse, mis
tänawal sündis korp.

muusikajuht Juh. Aawik, dekoratsioonid A. Tuu
randilt, kostüümid O.- Oboljaninowa-Krümme

Kungla ja korp. Ugala liigete wahel.

ge hinnangu osaline teos enam mängule ei trr
le, soowitame publikule kasutada selle toitmast
etendust. KaaZtegemad: Ants Lauter.

mitu korda sõnawahetus, mis wahest õige äge
daks muuws, kuid korp. Rajaka liigete eravoo

.wäljamaa kontsertreisi heaks.

seesmiste sündmustega, kuna sinna on hoopis
teised ..Ugala" liikmed segatud, keS ei

Laupäewa õhwl, 16. oktoobril ilmusid sel
lest korraliselt etteteatanud ja wastawa nõus
Ernst Hardt'» „Narr Tantris",
oleku saanud külalistena korp. Rajaka konwendi
yulle Masw publiku huwi ikka näib tõuSwak, korterisse korp. Kungla liikmed. Wähe aega
tuleb meel mängule laupäewal, 23. oktoobril. hiljem külastasid juhuslikult korp. Rajakat ka
Kuna uute lawaswste Malmimise tõtw see kõr korp. Ugala liikmed. Külaliste wahel tekkis
rilt.

letul waheleaswmisel likwideeriwd sai. Sama
Nolk, Ally Tihkan. Felix Moor ja teised.
ebatäpne on õiendus „Waba Maas" nr. 246
20. 10. 26., kus tõendatakse küll korp. Rajaka
Tenno Wironi kontsert
liigete süüwst tänawal sündinud löömingus,
luid siiski tähendatakse, nagu oleks nimetatud
on kesknädalal, 27. oktoobril «Estonia" kokkupõrge
algust saanud korp. Rajala-Z. Täna
kontsertsaalis. Puhaskasu läheb laulja wa löömingu algus ei ole kuidagi ühenduses
ÄnorSSmud Tallinnas.

enne .Rajala" ruumest

Kino teeb teaatrile walusat tvõistlusk. „Re

kord" näit. tarwitseb anda ärewalt wapusta
wa draama ja saal on mitu õhwt järgimööda
täis. Draama esietendus teaatris tõmbab
kokku napilt saali, ainult operett ..päästab".

G. Peet,
S/a. stnioe.

Toimetusele saadetud kir
jandus.
EeStikeele grammatika. A.. Waldmam

Kestnädalase esietendusena andis ~R ct
kord" Ramon Novarro lööginumbrina suur
teose „Kui kõrbe leegitsew päike
õppeaasta. K.-ü. ..Loodus" Tarws, 1926.a.on araablase meeletu kirg". Pealkiri 48 lhk. Hind 50 marka.
weidi liialt „kuum", kuid sisu sarnane, mis
Der Narr. Detlev von Liliencrom
WSib hulga õpetlikku huwi meelde suruda. K.-ü. ..Loodus" Tarws, 1926. 16 Ihk. Hind
Araabia kõrbelagendikud ja oaasid mehiste be 26 marka.
düünidega, suursugused kuwd. Wana kõrbe
Ashort history of Englifh litcrature Bli
pealik-sheik. Araabia linn Türgi kuberneriga. A. N. Thacke r. Part n. K.-ü. „Loodus".
Toredad hommikumaa tüübid. # Mosheede ilu Tarws 1926. 143 lhk. Hind 220 marka.
dused, hommikumaa tantsud. Misjonäär ja te
Lühike Saksa kirjanduslugu Eesti keskkooli
ma kaunis tütar. Kõrbepealiw uhke poeg. dele. |fj jagu. Elisabeth Sell. K.-ü. „Loo
dragoman Jamail, kes wiis korda kristlaseks dus". Tartus 1926. 208 Ihk, Hind 190 mrk.ristiwd ja kuuendat korda ristiusu wnniswst
Algkooli matemaatika. 3. õppeaasta. F. 23
õpib ning selle juures pääsmatult ke Mikkelsaar. K.-ü. „Loodus", Tarws.
uasse misjonäri tütresse. Kõik see möödub 1926. 152 lhk. Hind 100 marka..
kauni jooneliselt kinopildile Siis weel ärewad
Wäike arwaja. 1. õppeaasta. Herta Wei,
momendid muhameedlaste mässust. Beduiinide
dermann. K.-ü. „Loodus", Tarws, 1926.
sõjasõit, wanad Rooma kindluse waremed.
Ja lõpuks eluliselt imekaunis ning romansi
lise wõluga lahkumisstseen misjonäri tütre ja
dragoman Jamaili wahel.
Hommikumaa elu kütkestab oma kauge sala
pärasusega.

Lõpuks ..Keila sõda" kaitseliidu ma

nööwrid ja Ameerika naljapilt.

Tungil täidetud saal maaras kõike seda
silmalõbu kino .Rekordis" südaõönu

136 lhk.

Papptõõd. 3. wihk.- K. Hintzer. K.-ü.

„Loodus", Tarws, 1926. Hind 60 marka.
Eestlaste kultuur muistsel iseseiöwuSasal.

H. Moora. K.-ü. „Loodus", Tarws, 1926.
156 Ust. Hind 350 marka.

Ws!",<illdia kirjast us-üdisiic-' .

Wastutaw toimetaja K. Waldsou^

Reedel, 22. MooVru, iTJZ6. a. Nr. 243.

Ka f a
4444444444444444444444444444444444444v44^^4444444t444^<4444^
Keedel, 22. oktoobril
Kell VaB õhtul

Alandatud hindadega
.Maa Aadam".
F.ArnoWi ja E.Bachl lustmäng

« Tallinnas
Suur Karja u. 20, omas majas.
Telogrnmmi ABIIPBRSI ,PO hSpan k".
Telefonid: Direktorid nr. 8-44 Ja 30-IH !
üldised nr. 8-48 Ja 6-17. !

3 waatuses.

li&I

Laüpäewat, 23. oktoobril

kell l/zg õhtul

o'iakODflad: Tartus, Suurturg nr. 11.
Wiljandis, Tartu u. nr. 9.
Wõruš, Juri u. nr. 16-a.
Abjas, Turuplats.
Antslas, Jaani u. nr. 3.
Jõhwis, Turuplatsi, omas majas j
Rohtlas. !
Türil, jaama vastas.
Hiiu-Keinas.
' Kõiksugu kaupade mabutamiseke avarad ladu
' ruumid Tallinnas sadama läheduses Uuel uul.
' nr. 82/84 omas majas. Telefon 31-21. ;

ESIETENDUSEKS

..Mli dIINWA"
Rossini koomiline ooper
3 waatuses,

Esietenduste abonnementkaardld
makswad.

» TiUlanu, Pikk ool.nr.lL teisel komi. KOsetrant 6-24,17-03. i:

J tuMinniluseä - eiukinnitused il
alguses! letini lõpuni
on

Panga varakambrites Tallinnas ja Tartus teras
laekad (Safes) väärtuste Ja dokumentide hoiuks
kolmes suuruses välja üürida.

Ühendus kõigi kodumaa kui ka kõigi suure
mate linnadega väljamaal. >

i| dnnefusluhusfe f:

FRANK HELLERI

Pank ostab Ja müüb kõiksugu
maksab kulusummade pealt 71/2—120/0 aastas,

romaan

Weokinnifused

Hm snMi

teis? linna, kus panga osakonnad, ning toimetab ;
panga operatsioone
kodu- ja väljamaal.
I annabkõiksugu
välja laenusid,
kannab maksuta
raha üle
j- >
—J 1

<J ammmmamq
itajat

ii WWe oma randust ]a eiu Kuni ml oeg. 1

282 Ihk.' Hind 175 marka.

flllMIIIIIMMIIMMMIItlMMMIMItM» f

Kes raamatu hinna rahas ehk

Luiged Ifthewad, himi tuleb.

postmarkides meile ära saadab, j
sellele saadetakse raamat koju f
kätte.

I

jBja"ttlllB Tallinn, Pitt ml.

Aeg |}S A» J JSL*ä telli- I
miseks jõuab. I
Tuletage meelde „Kaja" tellimist 1. novembriks. |

1

Tellimisi võtavad wasüHkõlk^p^

>

Räpina j
wallas

! Saar andis perenaistele!
on kõigfe odavam põllutöökuukiri. h
, '1927. aastal XI. •aatakXik, •

*

I lähe&al ajul ilmub trükist tulus raamat

Tegev toimetaja: A. Johanson. Wfllfaandja Põllumeeste Keskselts.-Hind: 75 mk. aas\äs i

i

jGimežoitimi"

|a 40 marka poolaastas. , !
. Pildirikas «TALU" annab head juhatust Ja julgustust niihästi vana koi oue tala pere
mehele, perenaisele Ja kõigele pererahvale.

«TALU- keel on Ühtne, kiri selge, pildid kaunid, paber hea ja nõuanded alati trehvavad

: wõtftb «Kaja* ja .Tea

taja" tellimisi waslu
härra Ed. Kress on,

.TALU" saab tellida kõigist postiasutustes! ja otseteel talituselt: Tallinn, Suur Roosikrantsi 12)

Kirjutanud
Põld-Kiiwe»

I 1927. aasia tellimiste vastuvõtmine luba alaanud.

Meeiwa külas.

"l

Taielik õpetus taimetoitude walmistamiseks
kõigest teraviljadest, juurviljadest, aiaviljadest,
puuviljadest, marjadest ja seentest.

1 ilma „KR3R* tõdemiseta §

Tallinna Eesti

| M on nagu pikk teekond» |
| millel puudub puhkepaik. |

koi selle raamatu järele toitusid valmistama
hakatakse.

1 tellimise aeg 1. now. ow köss. |
8 Tellimisi roölaroad reastu kõik postiosutused, V

H O V ODU G
iniHinii
Tallinnas, Estoonia puiesteel 21, kõnetr. 85.
Ablkauplus

gSgfc MM MM
Soowilame ladnst kõige soodsamatel maksatingimiste!

nr. 30, kõnetraat 21-67.
wfl ! ' Pühapäeval, 24, skp. saab kaabliwõrgu 18. Pärnu maanteel
_. lima kuulsaid .
Hfl korraldustööde tõttu wooluandmine kat
ALFA ja ASTRA
vA Vffl? WSm kestatud kella 7-st kuni kella l(5-ni järg
mlstcl tänawatel ja järgmistes asutustes:
koorelahutajaid
plimatalitusmasinaid,
1) Suur ja Wfiike Karja tän., osa Müiiri
wahe ja Jaani tän.,
PIIHAWEOKAIIiniSID
2) Estoonia- ja Wabaduse puiesteel, Wäike Pärnu mnt., osa Kent*
manni,- Kaupmehe, Wälke Tartu mnt, osa Lembilu tän.
3) Eesti Pank, Maapank, Laenu Pank, Krediit Pank,
4) pEstoonia* ja Draamateaater.

Valmistame aastakümnete jooksul saadud kogem.
põhjal tasuta piimatalituste sisseseadete eelarveid
ja plaane.

RIHEPEKSUGARNiWURID:

Linna elektrijaama juhatus.

Soome „Kullervo" ja teised Inglise, Rootsi ja

»Parioats MM MI MWInl on Mlan nai.

[1

Köiiew ja põnew algusest lõpuni on-tuntud Saksa !
kirjaniku LUDWIG WOLFF'i suur armastusromaan

Saksamaa vabrikutest.

VICKSTRÖM HOOJTORID j
ja mootorite tagavaraosäd.
Rootsi, Ameerika, Saksamaa rohu- ning wiljaniitjad,

. . hobuserehad, kõigi koristamismasinate osad, iga
sugused adrad, äkked, külwimasinad jne.

„Garragan'(.
244 ihk. Hind ainult 150 marka.
Kes raamatu hinna rahas ehk postmarkides meile ära
saadab, sellele saadetakse raamat postiga koju kätte.

.KAJA" TAL UUS, TALLINN, PIKK 42, POSTKAST 28.
LJ

Elukallidus kaob,

KUNSTWAETISAINED,
loomajõutoidud, vosworhapu lubi loomakaswata- ?

jatele, masinarihmad, masinaõli, veskikivi vala
mise materjal jne.

Brßlflneri anlins Hišl
A.-S. «ühiselu" trükk. Tallinn.

Laadaval kõigilt rändawailt põllumajanduse in
struktor eilt. ja hulga viisil Eesti Põllumeeste
Keskseltsilt Tallinnast S. Roosikrantsi 12 ja
y ' Tartust Holmi uul. 12.
1;
j OUeiua-Saareperes
võtab „KAJA" ja „TEATAJA"
tellimisi vastu
härra P. Loit.

laamat, mida keegi ei saa enne käest ära panna,

kuni ta viimase leheküljeni läbi loetud, on kuulsa
Inglise kirjaniku EDGAR WALLACE'I romaan

Kadunud miljon".
! 180 Ihk. Hind 120 marka
Ülipõnev sündmustik algusest lõpuni Kes raamatu hinna rahas ehk postmarkides meile ära
saadab, sellele saadame raamatu postiga koju kätte.

•.Kala" talitus, Tallinn, Pikk uul. <t2.
i''

Hasina walias
wõtab .Kaja* ja .Teataja" telli
misi wastu herra Joh. Waarend,
Järwe talus. '

