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jäänud lühemad Mrjalüöfc
l;äu>i:atafse ora, suuremad saadetakse ta

gasi, kui selleks margid juure on lisa
tud. Käsikirjad, mis alaliste tirjafaat
iate voolt, ei tule. jüüwad hinna alla
snvamata. kui neile tasunõudmine peals
ei ole tinutatud. Laadetawatel kirja
töödel peab iaatja täielik nimi ja adres»
all olema.

Xv aazkairaik

Neljapäewal li. märtlil >920

I KÕIGILE I

B Jaan Poska matmisest osawõtjatele, kui ka meie kurwastuses meile fl
I kaastundmust avaldajatele ütleme oma I

I südamlikku tänu I

I Leinajad abikaasa, lapsed, vennad ja öed I

AdarSti räägib terwe Tallirm suurepärasest piünst
Jaan Poska matused.
„H ALL WAIM".
Meie suurema mehe põrmu mulda sängita
viise puhul waikis eita linna argipäewa töö ja
askeldamine. Kogu linnas walltfes ella püha
päewa meeleolu. See algas hommikul, kui kesk
linna uulitsad matuserongi läoimmekuks suluti ja
kestis õhtu pimedani, kui kadunu' põrm linnast
juba läbi oli kantud. Haruldaselt warakewadine
päikesepaistega ilm. Seda haruldaselt suurt mi
mes?ekogü, mis neid uulitsaid oli täitnud, kust
matuserong läbi läks, on Tallinnas harroa nähtud.
See kinnitas weel kord suurt ja kogu.
rahwa leina.
Juba hommikul wara. kella 9 paiku, hak
kas leinanmja juure Liiwa uulitsasse saatjaid
gunia, suurte elawatest lilledest pärgadega. Lah
kunu knaja ees seisawad allwah iidena kahel pool
uulitsat sõjakoolide kaswandikud. Leinamatas
kestab weel Viimane hingepälwe, mida kadunu
enese wend peab. Pärgasid elawatest lilledest
tuuakse ikka weel juure. Neist mahuwad ainult
mõned saali, kus kadunu põrm elawale llllede
ja palmide wahel puhkab.
Kella poole üheteistkümne ajal hakkab leina
rong leinmnajast liikuma. Asutama 'Kogu liik
wed kannawad puusärgi wälfa. Kadunu pirn
särgi taga sanrmub lejzzay» abikaasa ja teised pe
vekonna 'liikmed. Kahel pool teed leinamajast
tänawani seisawad meie walitsuse liikmed, Väe
juhatajad ja Väljamaa riikide esttalad. 'Puusärgi
ees fammdwad Apostliku koguduse wäimultkud
ja Lutheri usu õpetajad. Sõjamäelased anna
wad au.
Leinarong wõib werstapikkun»olla. Pikka
tn ist liigub soe Riesenkampfi tänawat pidi teö>
namarst helidel Narma maantee poole. Kõige
ees kantakse pärgasid. Neid on palju. Silma
paistab üks punaste lintidega pärg, mis alnus.
See on meie sotsialdemokraatide poolt. Kõiki pär
gasid ei suutnud Tallinn wälmistada. Ule poole
on teistest linnadest toodud. Soom? esitaja pidi
oma pärja Helsingist tellima, mis' aeropüaalul
kohale toimetati. Pärg on ka Tallinnas wii
bjwa Wene saatkonna poolt, Kõiki pärgasid ei
suudeta kandä, need on kahele pärjawankrile
asetalN».

Pärgade 'järele kannad üks sõjawaelaye
Mustal padjal J. Poska 'Wabadufe Risti.
Puusärgi järele järgnewad walitsuse liikmed
peaministriga eesotsas, Asutawa Kogu juhatus,
Asutawa Kogu liikmed, märjuhatajad, diplomaat
lised esitajad, sõjamäelased ja pälju teisi saatjaid.
Kahel pool leinarongi sayrmuwad pikas reas
sõjakoölj kaswandikud. Leinarongiga ühes lii
gub kahel pool tänawat tihe vahwaaogu/Narwa
maanteele jõudes märkab leinarong alles, kui.,
palju saatjaid länawatele 0n kogunud. Ngrwa
Maantee mustab inimeste peadest. Akendel on
küünlad süüdatud. Kaupluste waakeaknob.
leinarong mööda liigub, on must-walgega deko
reeritud. Kesklinnale lähenedes muutub inimes
tehulk kahelpool tänawat ikka tihedamaks. IniMesi on kõigil akendel ja rõdudel. Neid on ka
puude otsas.
- Leinaröngi kohal tiirutab Meie lendur: 'remä
aparaadi küljes lchwiwäd kaks leinalinti.
Kell ZU\2 jõuab leinarong raekoja platsile,
kus lühikest hingepalwet Rongikäigu
ga ühinewad siin weel linnawoNkogu liikus'
kes linnäwolikogu 3. Poska inälestamife koos
olekult tulewad.
Kella V-l paiku peatab./einarong Issanda
Muutmise peakiriku suuras. Puusärk kantakse
kiriku ja asetatakse piiskop Platoni haua kõr
wnle. Siin algab waimjllik matmise tseremonii.
Kirik on "kuuse haljusega ohitud. Kirikusse roõi
wad ainult üksikud pääseda. Puusärgi ümber
gsuwad kadunu perekond, walitsuse fa A. Kogu
liilnned. lUempreesker Tiisik tuletab pikemas
jutluses kadunu Äu ja.tööd meele. Wiimaseld
lõnu ütleb lahkunule gpetaja .Kapp. Matmise
teenistust peab ülempreester Tiisik. Seda haünis
tab kolme hoori laul. Preester TiWu suAtÄ
lõpeb ilamaa' hjimnüle wkimafe salmiga.
> Matmise tzeremontt lõpeb kirikus kell t.

Omaksed, sõbrad fa tuttawad' jätawad lahkunu kui suur ja rohke lahkunu tööjõud oli, .kui raskq
wjimast kordg jumalaga. Puujärk pankalise kiu kaol us Kasurm kogu lllesehitawa tööle Eestis, ja
nj. Leinarong hakkab Toompea platsile liikuma. kui rohke enesesalgamisega ta iga asja oma laial
Toompea patsile on õpekomando auwak daste teadmistega .toetas. J. Poska jõud ulatas
tidena üles seatuo. Leinarong? wõtawad kõman üle riigi.
Oti juba hiline õhtu käes, kui rahwas hakkas
do muusikakoori leinahelid waAu. Puusärk ase
totakse keset platsi. PärMandiatest tlnb ümber kadunu riigimehe wiimaselt puhkepaigalt, mis pär
lossiplatsi suur poolring. Siin peet ahje wees gade ja plawate lillede kMa alla maetud, lah<
hingepalwet. Hingepälwe järele kostab Wal kuma.
gest saalist „Laerimosa" Mozarri Requiemist „Es
Küllap' weel kaua istuti õhtul perekondades
koos ja kõneldi lahkunud riigimehest, kelle .kogu
toonja" laulukoori ja orkestri poolt.
Enne leinarongi liikumist ü.lewad Asulatõa elu ja tegewus pealinnas igaühele tuttaw ja kelle
süda oma tahtva wastu armastusest oli täidetud.
Kogu esimees A. Rei sa peaminister Z.
Jaan Poska matus kujunes kogu Tallinnale
weej järelhttüdeid lahkunus.
AL Kogu esimees A. Rei tähendab weet üleüldiseks leinapäewaks.
selle suure kaotuse pealh mss meid on lakanud.
&«
*-• - !
Eesti el ole nii ühemeelist leina tunnud, Kui prae
gu 3. Poska surma puhul. See mees on omas
Tallinna linuawoMogu erakorraline
eluaja jooksul õiguse eest Võidelnud. Tg on
hulga protsessisid lõpule wiinüd. 'Tema wiimane koosolek Jaan Poska «tõkestamiseks.
Kell 9 hommikul koguwad linnawoltaikuds
kõige suurem protsess, mis oli alustatud Eesti
õiguste kaitseks ja istseiswuse lõpulikuks kind erakorralisele koosolekule.
lustamiseks» dn pidanud kõikide suureks kahjuks
Juhataja laua kohale seinale on Jaan Pos
pooleli jääma. Kuid see oli /uur töö» nlis tehf ka linnapilt üles seatud. Pilti ümbritsed leinas
tud. See töö jääb esamy.
loor. Juhataja des laual seisab suur lillepärg,
Peaminister 3. Tõnisson soowib kõigile mida Tallinna linna poolt tema endisele peaks
annetatakse. i
järelejäänutele J. Poska elutöö järele käia. Siis
tasuipe kõige paremini selle raske kaotuse, mis
Koosoleku «nvab juhataja abi K. Wirma lü
Meid kesk kõige suuremad wöltlust on tabanud.' hikeses kõnes, mille peale Jaan Poska mälestust
Leinarong hakkab nüüd leinamarss helidel püstitõusniisega austatakse.
Viimase pegtyspgiga poole liikuma. Aeg on
Lahkunu perekonnale «maldab Knnawoliko
juba üle keskpäewa, kuid «uulitsad. kust puusärk gu siigawat' kaaskundmüst.
läbi kantakse-, on ootajaid ja saatjaid hommikust
Selle peale kõneleb linnapea A. Uesson pi
peale murruna läis.
kemalt Poska teenustest Eesti rahwa ja riigi elus,
Toompealt liikus leinarong mööda Kaarli eriti aga Tallinna linna omaroalitsuses.
uulitsat alla, läbi Kaewu uul. üle Peetri platsi
Mälestades teda kui riigitegelast, kui wõrdle
S. Tatari uul. Harjuwärawa mägi oli tihedalt mata linnategelasl, paneb linnaraalitsus ette tv
rahwast täis, niisama?a Kaarli kiriku puiestee. ma teenuste Äramärkimiseks:
Peetri platsil oli läbiminew tee köitega "sisse pii
1) Jaan Poska rinnapilti wolikogu saalv
ratud.
Surnuaiale lasti ainult need, kellel pääsen üles panna;
tähed olid ette näidata. Kadunu põrm wõeti sur
2) Liiwa.uulitsat, kus Poska xlas, nüüdsest
nuaial söjawäe koori leinahelidega wastu.
peale „Jaan Poska" uulitsaks ümber pimetadaK
J. Poskale o?i haud Valmistatud paremal
* 3) kolmandat linna wäikelaÄe kaswatusmaja
pool küljes wanas surnuaia osas, kus maa öii
Tui
uulitsal „Jaan Poska" nimeliseks
ge kõrge on.
majaks nimetada ja
Haua umber kogus tihedasti rahwast. Laialt
4) asutada Tallinna tehnikumi juure puudust
oli haud ümberringi pärgadega piiratud, mis
kannatawatele õpilastele „Jaau Poska" nimelised
lahkunule hauale panemiseks sinna toodud.
Alguses peeti haual lühike leinajumalateenis stipendiumid ja selleks Iga aasta 20.000
tus, mille järele järelhüüded nende poolt alga linna eelarwesfe üles wStta.
sid, kes kadunud riigimehele olid Viimast aus
Linnawalitfuse ettepanek wõeti ühel häälel
tamist tulnud üles näitama.
wastu. '1S
Esimeseks pam pärja lahkunu hauale Asu
tawa Kogu ig Eeski xajjwa nimel Asutawa Kogu
esimees A. Rei, Vabariigi walitsuse nimel pea
Lewaloosoleku
minister J. Tõnisson, 'Eesti rahwawägede ja
ülemjuhatuse nimel Vägede ülemjuhataja kindral pidas RaKwere linnawolikogu 10. mSrt
Laidoner, siis rahwaerakonna rühm, Välisminis fil Poska matuse puhul. Volikogu esimees
teerium, kohtuministeerium. Tartu rahudelegat AwjKson kiizsldas awainisekõnes üle-eestilise lei
sioon, riigikontroll. Eesti sots.-dem. tööliste era na suurust, mis Poska lahkumine meile sünstita
kond, tööerakonna rühm, maarahwa liit, kristlik nud, selle põhjusi alla kriipsutades, linnapea
rahwaerakond. Soome esitaja Reijonen pani pär Ljiw peatas oma kõnes pikemalt Poska teenuste
ja, mis.Soome Valitsus lennumasinaga Tallinna ja ta kaotuse suuruse juures, linnavalitsuse et
saatnud, Hollandi konsulaat, Tallinna linnawa tepanekul otsustas wolikogu ühel häälel Poska!
litsus, Tartu linnawalitsus, Londoni Eesti saat mälestuseks Rakweresse rahwaraamatukogu ja
kond, „Päewaleht" ja Tall. E. Kirjastuse Ühisus, lugeinisetuba arvada, selleks 20.000 marka mää
raudteelaste kongress. Eesti Punane Rist, Harju» rates ja kirikumõrsamaadest planeeritalaroa uue
ja Lääne maakonnawalitsuse ametnikud ja tegela linnaosa peauulits Poska uulitsaks nimetada.
jed, „llhistöö", ühistegeliste asutuste keskjuhw, Asutaroale Kogule ja Poska perekonnale otsustati
tus, „Estoonia" selts, Eesti näitlejate liit, „Tall. ikaastundmuse telegramm saata. —iks.
Teataja", Helsingi Eesti saatkonna ja konsulaadi
liikmed, Eestis olewad nõukogude Wenemaa esi
tajad. Weel pli pärgasid: Prantsuse saatkonna,.
J. Poska mälestussamba heaks
Briti diplomaatilise saatkonna, Inglise konsuli.
Eesti meremäe, .Eesti lennuwäe. Leedu, Ukraina on annetanud hra R. Eliafer 2000 marka jcS
rahwuslise komitee poolt. Ikkagi weel oli pärgasid Eesti konsulaat Londonis 2000 Emk., .Puhk ja
ümber haua siin ja seal aedade otsas suurel arwul pojad 100.000 /narka, G. Linkwist 100.000 marka,
rippumas ja xt nendega Väga raske oli suure W. Pinkowski 100.000 marka, K. Ast 500 marka,.
rahmahulga pärast haudade wahelt kadunu hauale K. Lepp 1000 marka, A. Vallas 'lOOO marka ja
pääseda, sellepärast jäigi hulk pärgi nõnda ütelda
Jaan Lintrop 1000 marka. (Eta>.
ametlikult hauale panemata.
Walitsuse ja seltskonna asutuste esitajate jä
relhüüete/t lahtise haua äärel Võis alles kuulda^

Pilt ott suurte kuludega ja raskustega omandatud.
Kaastundmuse awaldused.
Pr. Poska o« järgmised' kaastundmuse awaldu
sed oma mehe surma puhul saanud :

Pr. Poska, Tallinnas.
Ühes teiega on terwet Eesti rahwast wabariigi

Jällegi uudist!
Pulmad „Nn-YofK"

headuse kui ka hinna poolest wäljas
pool võistlust.
laStega kaotate abikaasa ja isa täis ustawat armas
Paberosside tööstus
tust ja hellust. Eesti rahwas kaotab Jaan Postaga
A. Reier, Tallinnas.
juhtima mehe, keS otsustajatel silmapilkudel teed
«SitaS ja kõige suuremad ülesanded Eesti riigi ehi
tamise töös ja CeSti iseseiSwuse kindlustamisel hiil
gawalt täide oSkaS wiia. Hingepõhjani mapustatult
seisame Lõtk sügamas leinas teie kõrwal.
Meie kommisjonid Wene
Wabariigi walitsnfe uimel
maal.
peaminister Tõnisson.
walitsusega eesotsas hirmus löök tabanud. Teie üheS

Mta) Prof. Maimult Peterburist on teade
Ministri (Kotta Poska, Tallinnas.
kulnud,
et ülikooli kommisjon weel mitte ei ole
Kõrgesti auStatud proua.
saanud
Hasisõita.
Pöhjendatawat seda korteri
Kuuldes, et Teie abikaasa, Minister Jaan Poska
puudusega
Moskwas.
«Saatkond asub „Franzia"
äkitselt oli ella pärast lõunat ära surnud, oli nagu
Võõrastemajas.
Wene
kommisjon ei ole ka weel
oleksin selle sõnume omast wennast kuultZ saanud,
ilmunud,
tehtawat
ettewalmistusetöid.
Meie ta]U
nii sügawalt mõjus see minu peale.
jalga
Peterburist
oodatakse
neil
pSewil
siia.
See aeg, ims ma Jaan tundsin, oli
Kaubandusline
kommisjon
on
Peterburisse
wäga lühikene, aga siiski pikk küllalt, et tema suuri
watmuandeid, piirita isamaalset meelt ja teenuseid jõudnud.
Metsaasjandusline kommisjon, kelle esimehe
isamaa (ohta õppida tundma, nagu ta tema sooja
sõprust minu isamaa suhtes. Eesti noor wabariik kohuste täitjaks adw. W. Tomberg, liikmed Ma-»
on Jaan Poska surma läbi suure, äraarwamata thiesen ja.Schaba? ja 1 abijõud, sõitis 10. märtsil
ja tasuta kahju kannatanud, aga weel suurem! on Tallinnast wälja Moskwa.
see Teile ja Teie perekonnale.

- Olgu Teile leinajatele trööstiks see teadmine,
St Jaan Poska on tema kätte ustud leisikat nii inv
mesena ja kodanikuna lui ta Isamaa 'sõbrana "ja
tegelasena, kelle nimi Eesti ajaloo lehtedel ikka pü
sima jääb, hästi hoidnud ja et tema kohta austust
tuntakse mitte ainult omal maal, sõprade ja wasOkaste pool, waid ka kaugel mujal ja eriti teisel pool
Soome lahte.
WStke wastu minu sügawa kaastundmuse kinnitus.

Erkki Reijonen.
- Ameerika abiandmise komitee ja personaal awal
dawad oma kõige sügawamat poolehoidmist pr,
Poska'le suure kaotuse puhul, Mis teda mehe sur
maga tabanud.

Soome walitsus
ei ole Veel kokku seatud. 'Wõib olla, 'et pro
fessor Erichil siiski korda läheb ryinnaks kabi
netti kokku seada, nagu meile tüna kindlast oäli
kasi teatatakse. "H. Ritaymori ja L.
roch, kelle poole prof. Erich pööras, e, ols
pakkumist Vastu wötnud. Wõib olla, et kau
bandusministriks saab Dr. Ramsay, 'rahaminist
riks Waartüoaare^
Walitsufe lriiS Tttrgimaal.
(Ew) Va riisi st. 10. märtsil. Raadio. Kons

Pr. Poska Tallinnas.
tantinoopolist telegrafeerirakse, et Salih-pashale, en
Leinates kuuleme Teie unustumata mehe. Meie disele mereministrile Mi Lezo kabinetis, ülesandeks o?
esimese wäliSministn, suurema äkitsest sur- tehtud uut ministeeriumi kokku seada. Prantsuse aja
Mast. Uskuge, terwe Eesti ka wäljaspool kodumaad lehed kahtlewad, kas uus walitsus rohkem tagatist
jagab Teiega sügawat kurbtust. Palume wastu wõtta suudab pakkuda korra alalhoidmiseks ja iseäranis
Minu, meie saatkonna täielikku kaastundmust.

> Ants Piip.

rahwusliste rahutuste mahasurumiseks.

v Pr. Constance Poska, Tallinn.
Teie raskest kaotusest osa wõttes leiname Jaan
Poskat taga kui inimest ja meie riigi ehitajat.
Aino ja Oskar kallas, Georg Luiga,
Elmar Kirotar.

Töötülide lahendamise
Prantsusmaal.
(Eta) Pariisist. 10. märtsil. Rgttdio.
Hiljutist raudteelaste streiki harutades wlttis
saadikutekogu Mewakorra wcrstu, kus walitsu
Pr. Poska, Tallinn.
Täis sjlgawat kaastundmust Teie ja perekonna sele usaldust awaldatakse ja temale ühtlasi üles
waStu jagab Pariisi Eesti saatkond Teiega rasket andeks tchakfe sotsiaalset seadust töötas,
mis sarnasre konfliktide kordumise w7)imatuks
leina, mis tabanud Eesti wabariiki. Ustama
Maa poja Jaan Poska mälestus saab kestma kus teeks, peaasjalikult sundusliku wahekohtu. asu
tamise waral.
tümata. Pusta.
Teisipäewal andis tööminister Jourdain saa
Peale selle on oma kaastundmust awaldanud dikutekogusse kollektiiwsete töökonfliktide sõbraliku
„Põhja Kodu" Narmas, Narma linnawolikogu, Paide lahendamise seaduse-eelnõu. See eelnõu ei kao
linuawolikogu, kunstiühing „Pallas", Pariisi saat ta streigiõigust mitte ära, waid nõuab ainuks,
konna personaal, konsul Joh. Sapas, Marie Pelter- et enne töö seismapanekut tulewad kõik abinõud
Päts, Tartu „Llhistõö", Tartu Naisselts, Harju konflikti 'sõbralikuks lahendamiseks tingimata ära
moakonnawalitsus, „Waba Maa", Tallinna kõrgem katsuda. Sunduslik lepitus seatakse sisse. Kui see
Muusikakool, Siberi walitsuse ministri proua Petrowa, siiski korda ei lähe, siis on eelnõus ettenähtud
Juudi rahwusline komitee, kirjanik Gaston Gaillard põhimõttelikult wabatahtlik wahckohus, kuid s«n
Panisist, Maaliidu rühm Asutamas Kogus, Tartu duslik wahekohus niisuguste ettewõtete jaoks, kus
ülikool, Jul. Seljamaa abikaasaga, Asutama Kogu töövasak maa olemasolule ja majanduslisele elule
rahwacrakonna rühm. Tööerakonna keskkomitee ja Asu-

Wwa Kogu rühm, „Tattinna Teataja", riigikontroll,
J. Uluots. lEta>

otsekohest hädaohtu tähendab.

n-
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Cdd.
Tervet liinil keeb wõitluS, et tööd wähen
õada: tööaja lühendamine, ületunni- ja tükitöö
Keelamine on üleüldised nõudmised. Esialgu kin
nitati, et tööaja lühendamisega tööviljakus ei lange
waid tõuseb, nii et lühema ajaga rohkem ära
wõib teha, kui pikemaga. Tegelikult ei ole see
wäide kusagil tõeks läinud, waid igal pool on töö
aja lühendamisega saaduste hulga wähenemine laa
sas täinud. Näitab, nagu oleks üleüldine ras
kus, mille all inimkond kannatab, liiga suur taga
warade hulk, mida ära ei jõuta kulutada, et uutele
waradele aset teha, mispärast warade walmistaMist tagasi tuleb hoida. Kuid ilma pikema seletu
seta mõistab igaijks, et lugu otse ümberpöörvud
on: varasid ei ole mitte liiga palju, waid liiga
wäh e. Ssigft 6 laastat on sõda paljudes mais pea
aegu terwe tööjõu enese teenistusesse pannud, hari

likka elutaroeutneid on wähe juure tulnud, wanad
tagavarad on põhjani ära tarwitatud ja nüüd wa
litseb üleüldine puudus. Ja saaks praegu korraga
Mk inimesed miljonäärideks, siis ei parandaks
see nende elujärge ometi mitte, sest ei ole praegu
ilmas niipalju clamisewarasid, et neist kõigile tar
beks jätkuks, kuigi inimestel ostujõudu kui palju
oleks. Asja seisukorda on Ameerika toitlusdik
taator mr. Hoover ühes kõnes wäga asjalikult
sa selgesti kujutanud, mispärast see kõne igalpool
kõige tõsisemat tähelepanu peaks leidma.
„Euroopa olud, ütles mr. Hoo
wer, olenewad peaasjaliselt saadustevalmistamise
korraldamatusest. .Hädapärast tarwiliste ainete
valmistamine Euroopa 450 miljoni inimesele ei
ole kunagi nii wiletsal järjel olnud kui nüüd. 15
Miljoni inimest saab ühel wõi teisel wiisil abi kui
tööpuudust kannatajad ja see abi antakse paberi
rahas. Asjad on nii hullusti, et 100 miljoni im
mest sureksid nälga, kui jooresmaterjaali ja elu
tarbeainete sissewedu merstagusilt mailt löpdts.
Sõja ajal said mõned töölised määratu suuri pal
kasid ja neid palkasid tahawad nad nüüd alles hoi
da. Kahjuks käib elutingimiste parandamise võit
luse kõrwal õpetus, et töösaadusi tuleb wähendada.
Jnimesesõbralisest seisukohast waadates on muidugi

hea, ei tööliste seisukorda parandatakse, aga rõõm
selle asja pärast wähem, kui näed, et parandus
on ainult silmakirjaks ja lühikeseks ajaks. Praegu
sel silmapilgul elatakse Euroopas Ameerikast saa
dud laenu waral ja see wõib ainult lühikest aega
kesta. Laen tähendab seda, et maksu õiendamine
kauba eest on natukeseks ajaks edasi lükatud. Nii
pea kui on näha, et hinda kauba eest et suudeta
maksta, lõpetatakse laenuandmine kohe. Mõne aas
ta kestew laen tähendaks, et Euroopa majandusli
ses elus satuks Ameerika orjusesse .Ja varem
wõi hiljem järgneks sellele asjaolule sõda. Euroopa
peab Ameerikast sissewedu lõpetama ja selleasemel

katsuma wõimalikult pea kõigil aladel oma too
dangut kindlustada. Seda on linna töörahval
raske mõista. Töölised loodawad rewolutsiooni
ja streikide abil suuri asju korda saata. Nemad
ei.saa weel et raha tagawarad on otsas, et
Meie ees on ainult konkursipesa ja et ainus pääse
tee on rahatagawarade uuesti täitmine toodangute
lisamisega. Aga kihutustööd jatkatakse. Kõmmu
nismi nime warjul korjatakse kokku kõik majan
dusliseõ siöiarohud. Aärmusemehed kinnitavad,
et ei tarwitse.enam majanduslise surwe abil inimesi
tööle sundida. Rahwas töötab sulast inimesearMustusest.

Kõigil mail katsutakse otse wõi kaudselt neid
teid edasi minna, kuid senini on katsed toodangut
ainult vähendanud. Waadatagu Wenemaa olusid!
Ameerikas ei loodeta suurt inimesearmastusest.
Siin arwatakfe, et wõitlus olemasolu eest on ma
sina käiguspidamiseks puudumata tarwitik. Usun,
wajandusliste küsimuste õkget korraldamist ena-.
Muse määramise õiguse abil, aga Euroopas min
nakse nii kaugele, et wõim antakse äärmusesse
minevatele vähemustele. Wanas maailmas unus
tatakse, et ei mt olemas wäärtusi, mida wõib kat-,
seid tehes lasta hukka minna. Mingisugused ühiS-4
kondlised õpetused ei jaksa tühja kõhtu täita ega
külma ahju kütta. Ja miks kurdetakse kõrgete hin
dade pärast, MiS on ainult peegelpidid? Neis
paistab wastu Vähenenud toodang. Selle üle on
põhjust kurta. '
Euroopas on hulga kaupa hindade korralda
inise kommisjoone ja ametmehi, keda aeg on häwi
tada, sest neist ei ole enam midagi kasu. Pikapeale
ei saa „hindade korraldamisega" petta kallist aega.
Mõnda aega wõib tõtt salata, kuid warem wõi
hiljem tuleb see ilmsiks ja siis on ta lahevõrra
valusam. Kallist aega wõib wöita ainult kulutaZnise vähendamise ja töösaaduste rohkendamisega.

kes oma aate sisse usuwad ja seda tahawad teosta
da. Selle juures ei põrka nad tagasi Mge järsu
mate abinõude eest. Nad on juba streigi wabaduse
„ära seletanud" nagu tsaariaegne senat „seletas"
inimeste walimise õigusi, keda ei taheta lasta rii
giwolikogusse; nad on tükitöö wastu uuele seisu
bshale astunud ja astuwad kõiges saadustewalmis
tamise küsimuses uuele seisukohale, nii pea kui neil

läbikäimine teiste riikidega.algab ja neil wahetami
seks kaupasid waja on. Muutus on juba alganud
„töösõjawäe" asutamisega. „Meie nõuame sunni
tööd kõigile ühiskonna liikmetele", seletas Trotski
omas kõnes, „see on meie wabarngi seadus. See
on wiibimata teostatav. Töökohuslised on mii
mehed kui naised. Linna- ja maarahwas wöe
takse wastutusele töökohustusest kõrvalehoidmise,
korratuse, laisklemise ja hooletuse pärast. Töölised
kinnitatakse ettevõtete ühisustesse, kus laiapiiri
lised distsipliin-karistused tarwitusele võetakse."
Nagu sest selgub, on enamlaste juhtidel täis tead
mine, mida tarwis, ja on ka oma plaan, kuda seda
teostada. Pikk sõja ja rewolutsiooni aeg on rahwa
tööhimu raskesti wapustanud. Kõige rohkem wist
selle läbi, et ta hangeldajate legioom on loonud,
kes ilma tulusa tööta, kelmuse ja petmisega ning
ligimiste nöörimisega päratumaid rikkusi kokku aja
wad, kuna ausa tööga muud ei saa kui avaewalt
hinge sees pidada. Töödistsipliin on ühiskonnas
niisama kadunud,nagu sõjaväeline distsipliin We
ne wäes 1917. aasta rewolutsiooni järele. Selle
uuesti maksmapanemine nõuab kanget kätt ja
enamlased on nähtawasti otsustanud seda niisama
karmide abinõudega maksma panna, nagu nad
oma punases wäes raudse korra on maksma
pannud.

Meil ei ole usku enamlaste metoodide taga
järgedesse. Meie oleme kindlad, et nende kunst
lik töökohustus niisamasuguseid tagajärgi annab,
nagu nende ülepeakaela toimepandud sotsialisee
rimised. Aga tähenduseta ilma ja iseäranis Wene
maa tööstuse kohta ei jäänud katsed mitte. Nende
töö-sõjawägi näitab meile laste mäng olewat, siiski
on weel warajane ütelda, et see midagi ära ei tee.
„Pääste-sõjawägi" on weel enam mäng, aga kes
saab salata, et ta tegelikult ootamata wiljakas on
olnud. Enamlased teemad katseid. On hea, kui nad
saawad nad lõpule wiia ja ise oma eksitusi ära
näha. Sellepärast oleks õnnetus, kui neid wägi
waldselt enne aega takistataks. Meie saame siis ka
kuulda, kas nad tööaja 6 wõi 8 tunni peale määra
wad. Nii palju teame, et nad sellegi juures „eel
arvamistest" ei küsi, waid tegeliku elu nõuetega
rehkendawad. Et teised sellest liiga palju õpiksid,
seda ei ole küll loota, sest kui palju isekäijaid ma
sinaid ka nurja on läinud, ikka leidub uusi usku
jäid ja katsujaid. Aga kasuta ei ole nii kallis katse,
nagu Wenemaa teeb, inimkonna kultuuriloos mitte*
selle peale wõib kindel olla.
Kuid meil? Kui kaua tahetakse ikka weel ai
nult selle eest hoolitseda, et hangeldajate nisu lop
sakalt õitseks, ja ei jõuta arusaamisele tulla, et
meie ainukene pääsmine, meie iseseiswus ja ise
riiklus, on töös, loomas töös, wõimalikult suurema
hulga saaduste valmistamises.
Meil on ka töõstusministeerium olemas. Mis!
ta tööstuse edendamiseks on teinud, seda meie ei
tea, ei ole kusagilt kuulnud, ei ole midagi -selle
poolest näinud. Ainult kaubandust edendab ta,
aga wäga iseäralisel wiisil. Sellest jutustawad
kaubawagunid, mis seadusliste lubadega üle piiri
veerevad, sellest naerawad „Revalis'e" direktorid,
kellele riigiwõimu poolt võõrastemajas tubasid
rekwireeritakse ja keS väljamaal Eesti lipu all oma
autodes sõidawad. On Eestis weel midagi müüa
wõi pantida? Kuidas ei peaks see igaühe tööhimu
halwama, kui ta näeb, missuguste lõugade vahele
tema tööwili kaob! —ei—
Mõnda sõjakahjude hinda
misest.
11.

Cnta esimeses kirjutuses puudutasin neid kah
jusid, mis.Eesti wabadusesöja ajal kodanikkudele
tehtud. KSesolewa kirjutusega waatleme endiste
Vene sSjawSgede ja Saksa okupatsiooni wägede
poolt kordasaadetud kahjusid .
&. Vene wägede poolt tehtud kahjud.
Rewolutsiooni lahtipuhkemisega kadus Wene
wägede keskel igasugune distsipliin ja sõnakuulmi
ne peaaegu täiesti. Metsikuksmuutunud soldatid,
ässitajatest üles kihutatud, pidasid kõige suurem
maks wahwuse ülesnäitamise tundemärgiks' seda, kui nad maal majapidamisi, iseäranis suurmaja
pidamist rüüstasid ja laastasid, eluhooneid lohku
sid, warandusi häwitasid. Harju- ja Laanemaal
lõhuti ja rüüstati peaaegu kõik need mõisad, kus
sõjamäed aset olid. Purustati klawerid, peeg
lid, uksed, aknad ja isegi ahjud. Kui neid lõhkus
misi ja rüüstamist kõiki raha peal üles arwata,
siis tuleb 1917. a. rahakurssi aluseks mõttes
summa, mis mitmesse miljonisse ulatab; prae

Kahjuks ei jaksata Euroopas sellest aru saada. Kulu
tamist ei kilsendata, ümberpöördult on rahwa laieMates kihtides ärganud toredusasjade himu, mida
enne ei tuntud ,ja nüüd on tahtmine teha tööd nii
lühikest aega kui iganes võimalik! Kui hindade
korraldamise abil tahetakse neid püüdeid weel eden
dada, siis tähendab see ainult, et Euroopa seda
nobedamini kuristikku kukub. Teadupärast peab
Ameerika ülemineku ajal mingil määral abi and- guse rahakursiga arwates aga kümnetesse ja wahest
Ma. Aga temct ei taha aidata maid, kellel majan isegi sadandetesse miljonitesse.
Kuid mitte üksinda märatsewad Wene soldatid
dus ine meel täiesti puudub. Meie peame keelduma
aitamast maid, kes ei taha sisemist walitsuslist ja ei teinnd meie kodumaale rasket kahju; meel suu
Majanduslist seisukorda korraldada, ?es ei taha too-< remaid kahjusid tegi tolleaegne Wene walitsus
dangut suurendada, toredusasjade tarvitamist pii oma korralduste ja käskudega. Tuletame ainult
rata ja sõjawarustuse kulusid kitsendada, kes ei meele Tallinna kindluse ehituse lugu, mis iialgi
taha lõpetada vaenu ja elada rahus naabritega. malmis ei tohtinud saada, sest siis oleks kõiksugu
Kui Euroopa tahab seda tähelepanna ja selle järele podrätsikutel, kindluse ehitajatel ja teistel, kroonu
toimetada, siis annab Ameerika jõukohaselt temale warastel hea sissetulekuallikaks ära kuiwauud. Sa
abi. Kui seda ei mõisteta, siis on Mk pingutused dandete tiinude kaupa wõeti mitmesugust maad
kasuta."
kindluse ehituse olla, lõhuti elumajad ja kaotati
Nii mr. Hooveri kõne.
majapidamised, ilma mõtlemata laastati kõige pa
Ta ei ole seda mitte Eesti kohta pidanud, ei remat metsa, jättes maharaiutud puid ja hagu/
tea, kas tal meeldegi tuli, et Eestit olemas on, aga sagedasti koha peale mädanema. Kõige selle eest
siiski sünnib kõik ka meie kohta. Ka meie juures ei ole wist -ühelgi surelikule kopikutki tasu maksetud.
Edasi. Saksa sõjawägede lähenemisega ema
on kõik püüded sinnapoole sihitud, et võimalikult
vähem tööd saaks tehtud, wäljaarwatud ainult kueeriti Eesti riigist renteid ja kroonu rahaasutused
väikepõllumehed, kelle käest tihti ühel päewal mit eraisikute hoiusummade ja hoiulolewate wäärt
mesuguste ülemuste poolt kümnepäewa tööd kor paberitega. Osa neist wäärtpaberitest on nüüd
taga nõutakse ja kelle töõsaadusi püütakse kunst nõukogude walitsusc dekreetidega makswusetaks
kitult madala hinna all hoida, kuna tema tööadi tunnistatud ja nende omanikud, kes oma higi ja
nõude hindade kerkimist ükski walitsus ei keela. waewaga teenitud kopikad neisse määrtpaberitesse
Niisugust poliitikat võib ainult üürikest aega ajada pannud, peawad nüüd arusaadawa kibedusega aja
fa kui aegsasti paremale arusaamisele ei jõuta, lehtedest lugema, kuidas üks ja teine liik wäärt
siiS murdub ka wiimane oks, mis senini veel paberid nõukogude korraldusel oma makswuse kao
tanud.
Mk raskust on kannud.
Kes tasub kõik need kahjud?
Kui kaua enamlaste walitsus Wenemaal kes
Ajutise walitsuse määrus 25. «veebruarist
tab, seda ei tea praegu keegi ütelda, aga inim
konna õpetuseks oleks küll soowida, et teda mitte 1919. a. § 120. p. 2. teeb kahjude hindamise kom
wäljastpoolt wäewõimuga ei lõpetata, waid et misjonidele ülesandeks kõiki neid kahjusid, kahju
teda lastakse oma ring täielikult läbi teha. Enam kannatajate sellekohase teadaande peale, ära hin
laste seas on kõiksuguseid isikuid, ei puudu kelmi nata ja wälja selgitada. Sellekohane hindamise
sid ja kuritegelisi ollufid, nagu neid mujalgi ei puu-/ materjaal pannakse peakommisjoni poolt siis wa
du, aga kahtlemata on ka õigeusklikkka enamlasi, bariigi valitsusele ette. Siin kohal olgu selle peale

tähelepanekut juhitud, et 25. wecbruari määrus,
keset sõjapalawikku wälja kuulutati, kui weel pu
nane waenlane kõige kohutawamalt meie waba-i
riigi piirisid ähwardas. Seaduseandjal, s. p. Aju«tisel walitsusel, enesel ei olnud tol korral weel kau
geltki selge, missuguseks meU wahekord Wene rii
giga kujuneb. See wahekord on alles nüüd selgu
nud, kus Eesti wabariigi ja Wene nõukogude wa
bariigi wahel rahuleping on seaduslikku jõusse as
tunud.Rahulepingus ek räägita lõige wähematki sel
lest, et praegune Wene walitsus nõus oleks nende
kahjude eest, mis enne rewolutsiooni ja rewolut
siooni ajal selleaegsete Wene walitsuse wõimude
korraldusel ehk sõjawägede omawolil Eestimaal
tehtud, tasuma. Küll on aga rahulepingu 12. ar
titti punkt 3. põhjal nõukogude walitsus kohustatud
Eesti kodanikkude nõuete rahuldamise asjus Wene
kroonu wastu tunnistama Eesti ja Eesti kodanik
kude omaks kõik need hõlpsused, õigused ja ees
õigused, mis tema poolt otseteed wõi kaudselt on
antuo wõi edasvidi antakse kellelegi wälja.maa
riikidest wõi wiimaste kodanikkudele, seltsidele wõi
asutustele. See pn tõik. Kas ehk millal needl
„hõlpsused, õigused ja eesõigused" meie kodanikkude

kahjusid millalgi tasuda aitawad, seda teab ainult
Jumal taewas. Iks on aga wastuwaidlemata
kindel: Rahulepingu artikel 8. põhjal ei ole meie
kodanikkudel Wene punaste arwel mitte lootust tasu,

saada wiimaste korraldusel tehtud kahjude eest, sa
muti ka nende rekwisitsioonide eest, mis Wene pu
nased wäed Eesti wabariigi piirides toime pannud.
Nii selgub, et niihästi endise kui ka praeguse
Wene walitsuse korraldusel tehtud kahjude eest meie
kodanikkudel õige wähe lootust on tasu saada. Seda

tuleb awalikult wälja ütelda, et inimesed endid
ilmaaegsete lootustega ei petaks ega omale õhulosse

ette ei maaliks. Mis ewakueeritud wäärtpaberi
tesse puutub, siis on selles asjas wäljawaade pisut
parem, sest rahulepingu artikel 12. punkt 5. põh
jal on Menemaa kohustatud ewakueeritud wäärt
paberid Eesti kodanikkudele tagasi toimetama. Se
gaseks jääb aga küsimus selles tükis, mis nende
wäärtpaberitega siis weel peale hakata, kui Wene
walitsus nad makswusetaks tunnistanud?
Kõiki kokkuwõttes peab otsusele tulema, ek
Eesti kodanikud niihästi Wene „mustade" kui ka
Wene „punaste" poolt palju suuremaid kahjusid on
kannud, kui iialgi lootust oleks mgasi saada min
gisuguse „tasu" .näol. Kas üleüldse mingit tasu
maksetakse, on lahtine küsimus ja lõpeb minu ar
wates wist küll eitawalt. Meil endil tuleb oma
töö ja wirkusega raskeid sõjahaawu parandama ha-,

kata, kusjuures meie walitsus muidugi abiks ja
toeks peab plema. Kuidas ta oma abi ja toetust
korraldada suudab, selle harutamine ei puutu siia.
R. B.
Kiri Kerenskile.
(Eta) Londonist, veebruaril, (postiga).
Wiimasel ajal, kus Wene valged löödud ja
enamlased valmis piirirahwaste iseseisvust tun
nislama, on Wene sotsialistid-rewolutsionäärid ise
äralise hooga hakanud suurt Wenemaad kokku kogu-?

Rahwamajanduse osa.
Tartumaa wceteede korraldamine.
Asjatundjate ringkonnast seletatakse meile, et
Velpsi jfitroe laewastiku staabil Tartumaa weeteede
korraldamisel suuremad kawatsused on, mille teos
kumiseks on juba läinud suwek eeltöid tehtud. Tahe
takse Peipsi järwe sadamaid korda seada, maakonnas

olewaid jõgesid niipalju kui see wõimalik on laewa
sõiduks kõlbulikuks teha ja nvdes wetes laewa

Emajõe kaubandsslise wSSrtuse tõasmUoM bh
keks tingimata Tartu sadamat suurendada. 3>ch« «*
disel ajalgi, kus kaubawahetus Wencmaaga oti wõtb
lemisi Sige wäike, oli sadam kitsas. Ei maht««»d
isegi puulodjad sadamasse. Tulewikus annat stiili
wähesus ennast weel rohkem tunda. ««
kawatsus olemaS walitsusele sadama faiettfeauic !•*
tvaga esmeda.

Need on lühidalt tähtsamad kawatsused, »LS on
Tartumaa weeteede korraldamiseks olemas. Tuleks
Suuremaks ja tähtsamal jõel maakonnas on soowida, et walitsus neid kawatsusi õieti hindaks ja
teatawasti Emajõgi, mis Wirtsjärwe Peipsiga nende teostamisele niipalju wastn tuleks kui Palju
ühendab. Senini on laewasõtdule ainult Tartust seda riiklised huwid nõuawad ja lubawad. AiNdel on,
Peipsini olew jõeosa kõlbulik olnud, kuna aga et tulewikus peame meie Tartumaa weeteesid
Tartust Wirtsjärwe isegi kõige wäiksemad laewad kasutama kui senini. Nende korraldamine, ilma mil
ei pääsenud. Sellega oli siis rohkem pool jõge täiesti leta neil suuremat wäärtust ei ole, nõuab aga fu
kasutamata. Kuid ka Tartu ja Beivsi waheline osa liisib. Kui meie lähematel aastatel suudaksime needki
on madala weega laewasõiduks kõlbmata, sest nii kawatsused läbi wiia, ka siis on suur töS tehtud
sugusel korral on jõgi kohati ainult 4 jalga sügaw, Edaspidi tuleks aga ka küsimus üles wõtta, kas
nii et laewad kinni jääwad. Tingimata on tarwis ei saaks kuidagi Ahja ja teisi jõgesid laewasõidulc
jõe puhastus ette wõtta. Selles mõttes walmistati kõlbulikuks teha, sest nagu näha, ei ole see ju »Si
läinud suwel jõe sügawuste kaaret, et eelolewal suwel mata. Praegusel ajal tuleks aga nende jõgede sii
saal jõe puhastamisega kohe alata. Nagu möötmistest
loendamise küsimus edasi lükata, selle peale waataselgub, tuleb ainult kohati jõgi süwendada, põhjast Mata, et seda mõnelt poolt nõutakse. Kõige euue
kiwa wälja kiskuda. Palju rohkem tööd nõuab aga tpeame Peipsi Wirtszärwega ühendama, sest see on
Tartu ja Wirtsjärwe wahelise osa puhastamine, mis ju ometigi lubamata, et rohkem poolt Emajõge
rikas on madalikkudega ja kuuluS oma põhja kiivi täiesti tarwitamata on. Läheb meil nende kahe järwe
dega. Et puhastustööd niipalju on, selleks tahetakse ühendamine korda, siis läheb ehk lviimaks ka mõuebf
Tallinnast teine jõe süwendaja s aada, mis oleks pea
'unistus täide Peipsist Wirtsjärwe kandu Pärus
asjalikult Emajõe ülemise osa süwendamiseks. Üle saada, nagu sellest endisel ajal kõneldi.
üldse wõiks teda wähemates jõgedes tarwitada, mis
Aktsiaselts..Pärnu Laevatehas"
pärast ta siis Tartus juba olemasolewast süwenda
jast wäiksamt peaks olema. Niisugusel süwcndajal on Pärnus asumisel mere- ja weesSidu edendamiseks.
oleks tööd küllalt, sest Tartumaal on õige mitu jõge, Laevaehituse töökodade asutamiseks, kõiksugu laevade
mis süwendamist ootawad. Süwendaja saamiseks on Mootorpaatide, paatide ja muude weesõidu riktod?
juba samme astutud.
ehitamiseks ja nende eksploateeriiniseks ning «mc
Edasi kawatsetakse Peipsisse woolawate jõgede tööstuse saaduste, niisama ka kõige laewaehituse ma
sõitu korraldada.

suud puhastada. Eelolewal suwel tahetakse juba Lohu

suus sellega algust teha, jõesuud nõnda palju sü
wendada, et laewad jõesuhu peaseksid. See jõgi on
sellepoolest tähtis, et ta ümbruses õige palju kroonu

metsi on, nõnda et jõge õige laialiselt metsade!
parwetamiseks tarwitatakse. Et aga jõe suus wesi
õige madal, ainult 2 jala ümber, sellepärast peawad
laewad puukoorma Pealewõtmiseks järwele ligi 1,5
wersta kaugusele seisma jääma, mis pealekaadimise
tööd raskendab. Selle kõrwaldamiseks tahetaksegi jõe

terjaalidega, laewade ja meresõidu riistade varustuse
ja tarbeainetega kauplemiseks sise- ja wäljamaal ning
oma tööstuse kõrwal ainete ja materjaalide jätiste ära
kasutamiseks. Seltsil oleks õigus omandada, ehitada,
rentida ehk muul wiisil tarwitamiseks wõtta vastavaid

tööstuslisi ja kaubanduslisi ettevõtteid, lae»» ja la
dušid, avada kontorid ja agentuure, niihästi stsc
kui wäljamaal. Selts wõib ka asutada, ellu kutsuda
ja osa wõtta kõiksuguseid tema sihile wastawaid ise
seiswaid ettewõtteid, aktsiaseltsa jne.

PLHikapitaaliks on 6.000.00(1 marka määratud
Mis 6000 aktsiaks jaguneb, kusjuures seltsil õi
Sõja aastatel on laewad Mustvee sadama kait gus jääb tarbekorral seda kapitaali uute aUs-alc
sevallid ära lõhkunud, nõnda et edaspidi wõiwad wäljaandmise läbi suurendada, kuid ainult peakoosoleku
laened sadama liiwa täis uhtuda. Selle ärahoidmiseks otsust mööda ja walitsuse loaga.
tahetakse tulewal suwel kaitsevallid uuesti korda seada.
Seltsi juhatuses 3—lo direktori: tema asuta
Arwatawasti saab meie ja Wenemaa waheline jad on: Karl Sepp, Madis Jaakson ja Otto Grant
kaupade vahetus edaspidi Peipsi järwe kaudu hästi
Soome ja Wene wahelise kaubavahetuse wõ!
suurem olema kui ta rahuaja! oli. Kaubawahetuse
umlnS» uurimine.
järelwalwamiscks tuleks TartuS tolli-osakond awada.
Soome riiginõukogu on komiteele, mille ta :
On kawatsus tolli-osakonna tarwis Emajõe suu lä denitshi Peterburi sõjakäigu õnnelikumal silmapilp»'
hedusesse suurem maja ehitada, kuS veale tolliwalit
Soome-Wene wahelise kaubavahetuse võimaluste U
suse weel piiriwakwe oleks, kes salakaubitsemise jä rutamiseks asutas, kohuseks teinud oma tööd jakjÄ a
rele peaks walwama. Tallinna ja Tartuga
kuid. muidugi mõista uute olude ja konjunktuu u
käimise hõlbustamiseks tahetakse seal ka säde-jaam
seisukohalt.
Komitee ongi juba tööle asunud ja 15:
awada.
nud nädalal oma esimese koosoleku ära pidanud.
Sõja aial on kõik endised Peipsi järwel sõitwad
Koosolek harutas küsimust ainult ettevalmista
laewad sõjalaewadeks muudetud. Rahulepingu järele
valt. Otsustati Soome tõöstuseasutuste uiug põll.t
et wõi aga Peipsi wetes sõjalaewu olla. Sellepärast majandusliste saaduste walmistajale keskäride pook
tehakse nendest jälle reisijatelaewad, kes mere vetes
suu nõnda sügamaks teha, et laewad ja puulodjad
otse kaldale pääseksid.

ma. Harilikult kirjutavad nad, et Wenemaa kokku
kogumist mitte vägivalla poliitikast ei olla oodata,
vaid see sündida aegamööda vaba kokkuleppe teel
Wene ja piirirahwaste demokraatia vahel. Nüüd
aga näib neil ikka enam kalduvust olema liitias
telt nõuda, et need Wenemaa kokkupressimiseksl
piirirahwaste peale survet avaldaksid. Sensi sõite teemad. Ainult vaar varemat sõjalaewa jää
noivi leht „Pour la RuMe" on näit. väga M-l wad piiriwakwe teenistusesse.
Et ühelt poolt Wenemaa ja Eesti wahelist kauba
hane, et Gruusia sotsialistid Tseretelli jt. liitlaste
kõrgemalt nõukogult sõjariistu ja varustust pa vahetust kergendada ja teiselt poolt Tartu ja ran
lusid, et Gruusiat Wene enamlaste vastu kaitsta, dade wahelist kiirendada, selleks peawad meil pare
kui need peaksid tahtma sinna sisse tungida. ~Pour mad weoabinõud olema kui neid Peipsil senini on
la Russie" loogika järele er olla see sotsialistile lu tarvitatud. Meie ei wõi tulewikus kaupade vedamist
batud oma maad võõra pealetungimise vastu lotjade kätte anda, kes mõni kord tarwitawad
kaitsta. Kuid weel enam vihastatud (indignõ) jõe suust Tartu (45 versta) jõudmiseks kuu ja roh
on „Pour la Russie" sellest, et gruuslased seal kcm aega. selle järele kust voolt tuul on. Tingimata
juures ka pma iseseisvuse tunnistamist palunud,. peaksid siin vedajad laewad ametis olema. Niisu
guseid laevu peaks õige mi.tu olema, sest nendel
see olla juba lausa separatism.
Wenemaa paregusest seisukorrast andis hiljuti saab tööd rohkem olema, kui läinud aastatel. Kõige
Kerenski pika seletuskirja Inglise tööliste erakonna vähemalt on teada, et suwel algab Peipsi äärsetest
nõukogule. Seletuskirja peamõtted avaldas ta metsadest suur puuwedu Tartu. Nagu kuulda, olla
nädalalehes „The Mation" pealkirja all „Wene sealt juba nõnda palju puid ostetud, et kui meie
maa tükeldamine", kus ta Wene interventsiooni lodjad tulewal .suvel niisama kiiresti liiguwad kui
hukka mõistes ühtlasi ka piiririikide asutamise ja endisel ajal, et neil nende puude Tartu toimetamine
toetamise vastu protesteeris. Wiimaste väidete üle jõu käib. Sellepärast tuleks Tallinnast lõt;t«f
vastu avaldas Eesti ajakirjanduse büroo esitaja vähemalt Lks vedaja laev Tartu saata, sest kahel
Ed. Laaman samas lehes 7. veebr, kirja, et piirid laeval oleks tööd küllalt, sest Tartus on praegu
aiZult üks vedaja laew.
rahvaste seisukohta selgitada :
Laevade parandamine on praegusel ajal Tartus
„s>erra Kerenski seletab, et ..Inglismaa suu
Lige
tülikas ja kulukas, sest et selleks tuleb laew
vemalt jaolt ajas rahvus poliitikat
niisama nagu seda veidi varem Saksamaa tegi palkide peale kaldale tõmmata. Sellepärast on Peipsi
väikerahvaste enesemääramise kaitsmise ette laevastikus teenijate isikute poolt soovi avaldatud
laevade parandamiseks dokki teha, miS seda tööd
käändel."
Seal on siiski oluline Vahe. Saksaina-a 'lii* hõlbustaks. Peab meeles pidama, et ta saaks Peipsi
Kelbas Venemaad sunniabinõudega. Enamasti järwe. Emajõe ja Wirtsjärwe kohta ainukeseks lae
määras Salija sõjamäe juhatus kohalikku wõi vade parandamise kohaks. Praegusel ajal ei ole
musid, kes siis Venemaast lahutamist ja Võimali nendes wetes küll palju laevu, kuid meie loodame.
kult lähemat liitumist Saiamaaga nõudsid. Ing et nende laewade hulk tulewitus hästi suureneb.
On põhjusi oletamiseks, et tulewikus omandab
lismaa pole sarnast poliitikat mitte ajanud. Pii*
rirukidcl on nende omad demokraatlised walit Tartu sadam palju suurema tähtsuse kui senini.
sused, roalitud üleüldisel hääeltamlstl ja nende ise Kõige wähemalt tuleb metsarikkalt WSrumaalt palju
Metsa Tartu ja niisamuti ka Weuemaalt. Teiselt,
seiswuse nõue ott rah'vaste eneste käes-.
Hr. Kerenski süüdistab liitlasi, et need ei poolt läheks jälle palju kaupasid Tartu sadama kaudu
lubawat dnuokvaatlikku Venemaad ennast jälle Wenemaale. Kahtlemata tekib sadama ja raudtee
koguda. „Ainult need inglased on õigustatud jaama wahel suur liikumine. Kaupade ühest kohast
teiste riikide, eritj Venemaa tükeldamise erft teise wedamine on aga õige kulukas ja tülikas.
seisma, kes walmis on täielikku ifestiswust and Sellepärast on llartlaste !soow täiesti õigustatud,
ma neile Briti riigi osadele, kes seda sooViwad." kui nad nõuawad, et sadam tuleks raudteejaamaga
ühendada, nõnda et lotjadest saaks kaup otse waguni
Kahjuks peab tähendama, c<
Venemaa on alles paljas unistus, kuid piuirii laadida ja ümberpöördult. Omal aial kawatses seda
kide lahkumine Venemaa külj st on tõeasjade ka Wene walitsus teha, kuid sõjaolude pärast jäi
tagajärg. Inglismaa ja Venemaa wõrdlus pole see teostamata.
just mitte kohane. Briti ema-maa on kahtle-j
mata kultuuriliselt kõrgemal kui tema asumaad.
Teater.
Seda ei Või aga mitte Venemaa ja piiririikide
Thom Hedbergi ..Mikael".
Vahekorrast ütelda (muidugi maha armates Võrd
Reedel, 12. skp. tuleb Draamateatris esieten
lemisi raähefeb haritud kihid). Võitluse protses
sis Vene korralageduse wastu lõid piirirahlvad dusele Thora Hedbergi 4-wag.t. draama „Mikael."
omale demokraatlise korra, kütta Venemaa! en bedbergi lawateosed on Eestis uudiseks ja ta „Mi
dal demokraatia nii nõrk ja passiiVne on, et ta kael" käsitab, nagu see omane Skandinaawia meist
tänini kahe sundufe-jõu wõitluswaljaks on jää--' rite varematele ja tähtsamatele teostele, indiwiiduumi
nud: kommissmlde diktatuuri ja tsaari kindralite Probleemi. Huvitav on tähele panna nende suu
diktatuur!. Venemaa tuleroik on alles tume. tuste kõrget mõttelendu ja järeljätmata katseid ole?
Tartu konwerentsil enamlaste juhtisid »ise saladustesse tungida, mis põhjamaa paremale
kahtlases naabruses tsarisiliste kindralitega: pole kirjandusele nii iseloomuliku filosoofiliselt sügava ilme
mitte Võimata, et nagu see Prantsusegi rewolut annab. Tundub, naqu veaks nimelt snn. kaugel
sioonis oli, meie mõne aja pärast ainult kindra tzAhjaS, kus looduS inimesele nii kare, k»S lumega
lid näeme.
Vaetud mägedel valitsed igawene üksildus ja rahu,
Seeparast püüawad piirirahwad ennast wõi kus kõik oma rüppe matab õudne ämarus, mil
malikult kaugele hoida sisemistest tü lett ainult suvekuudel nõrgad päikesekiired, ehk tal
lideft. Nad ei taha mitte venemaa elulisi hu weöödel virmaliste helk läbi tungib, et nimelt siin
wjsid haawata, kuid nad on suurest Ida-Euroo inimese vaim iseäranis suurt tarvidust tunneb välja
pa siatastroosist sellele järeldusele jõudnud, et iga tungida sellest kargest õhkkonnast, sellest julmist reaal
rahwas sealt oma enda Pääsetee peab leidma." jusest, et kätte saada vaba lendu unistusi- ilmas.

pöörata järelküsimisega. missuguseid kaupasid ja mis

sugusel määral suudaksid nad Soomest väljavedav;
seks muretseda ja missuguseid tooresaineid tuleks eelt
kätt katsuda Venemaalt saada. Kaubandus saaks 100

wulikult olema normeeritaw ja eestkätt vahetuskaup,

kuna mõned Inglise pangad Wene ühistegelistelc
organisatsioonidele kaubawahetamise tarvis laenu olla
lubanud.

Soome ja Venemaa vahelist kaubandust takistab
kommisjoni arvates loomulikult see asjaolu, et
Soome-Wene poliitiline vahekord tvcel otsus
tatud ei ole. Kõige paremal juhtumisel wõiwat kan
bawahetamine siiski juba 3—4 nädala pärast algada
Esialgu ei olla komitee liikmetel wcel võimalust otuud

Wene ühistegeliste organisatsioonidega nõu pidada
tuid nende esitckja wõiwat pea kohale jõuda ja Rio
wõidawat Uõupidamistega kohe algust teha. NSa
pidamisest wõtwat osa ka ülevenemaalise tarvitajate

ühisuste keskliidu SoomeS olev esitaja hra V. Pa
jari, kes hiljuti Stokholmist on tagasi jõudnud, kus
ta liidu sealse kontori juhatajaga kaupadaoahetule
algamise üle on nõu pidanud.
Kuidas hinuad üufttMd.
Saksamaal edeneb hindade tõus snure k.risi< .
Kaer, mille müük waba, on käesolewal aastal
kallinenud 200 margast 4400 marga peale tonn.
Sel puhul, kui kaertega kauplemine jälle normeerimise

alla peats seatama, on arwata, et hind meel lfK/1)
marga wõrra tonni pealt tõuseb. Selle tasapinnani
on juba ka teiste, küesolewa aasta lõikusest saala
wate wiljatiikide hinnad kõrgendatud.

Kangraua ametlik hind on 2650 maxka ts?.-;:,
kuid et. tähendatud rauda s'aada. tuleb tema cejk
siiski 4000 marka tonnist maksta. Tõsi. see on ai
nult pool osa hinnast, mis kangrauait maailma tur
gudel makstakse, sest sakslased saamad selle eest Hvl

landis näit. 250 guldnat ehk 900? marka. Praegu
arwatakse. et idamaa tubakast walmistatud paberoS
side kõige alamaks hinnaks jääb 1 mark 50 penni
ja sigari kõige madalamaks hinnaks 3 ehk 4 marka.
Inglismaa hindade tasapind oli 19U. «. heina
kuu lõpust kuni käesolewa aasta jaanuari lõpuni
130 protsendi wõrra tõusnud. Läinud aasta lõpuks
ulatas tähendatud kõrgenemine 125 prots. peale. Lä
hemas tulewikus oodatakse jälle üksikute toiduainet,

nagu wõi, suhkru ja riisi hindade tõusu. Jb- San '
Mis puutub eriti etendusele tulemusse draamasse

„Mikaelisse', siin on siin indiwiiduumi tragöödia
iseäranis täieliku käsitluse leidnud. See o« waiinu
kangelase, geenius: tragö))ii, k.:!e täicneiuiue 5»
jõudnud teatud äärmisele kõrgusele
kelle keha on waimu ar.i. ' 'ibi
sigimatuseni: geenius ise a'.:t.;S ja lõpp ja see
Pärast tema järel olematuse pimedus. Tema järel
tulem sugu, kui seda peaks olema, lauged uuestr
ürgseisukorda ja algab maim «arenda» ist otsast peale.

3a nn töusewad rahmad aegade jooksul oma icno
mise tipuni ja langemad jälle, et kosmose piiramata
tagawarast ammutada uut jõudu oma geeuiuje are»damiseks-

Näidend ou uks mis seui Draa
mateatri repertuaaris olnud. Lama st us tui tu pea
osa on Aug. Sunne käes. Näidendi ta nois »»
teater ka uued dekoratsioonid walmrstada lasknud.
Loodame, et Eesti publikum tüki waStu Ärateeni
tud huwi üles näitab. Algus kell poal 8 õhtul.
Deajribüroe.
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Mokraata ja keskerakondlasi. Tema programmis vel
Kadunu teenis kirurgina.l. sõjaväe haige
dakse: Meie tahame 1) maailma usaldust uueStk majas awamisest saadik kuni m. a. oktoobrini, ja
Prof. Hirsthmannile 120.000 rbl. pensioni aastas. võita: 2) oma tööviljakust ja väljavedu suurendada; siis 2-se diwiisi sidumisesalgas, kusjuures ta ka
8) uhkuseasjade sissewedu ära jätta; 4) töörahu Wakga Pun» Risti haigemajas lõikusi toime pan j.
Kogu Ukraina rahwakommissaride noukogu ja töö rohkenemist edendada; ö) palgaküsimust rahu
Dr. miod. St. Konti,
on tuntud professorile, silmahaiguste arstile likul teel õiendada: S) riigi väljaminekuid Metule
kes Tartu ülikooli haawahaiguste õpetoolile gvofeS
Hirfthmannile eluaegse pensioni, 120.000 rbl. aas kutega kokkukõlasse viia.
soritt kutsuti, on oma uute ametikohuste täitmi
tas, määranud, iseäranis tema teenuste pärast
sele asunud ja pidaS Tartus esmaspäeval ülikooli
töötawate klasside ees.
sEta) Moskvast. 0. märtsil. Raadio. 16. märt aulas esimese ettelugemise meie aja haawalSikuse üles
Punaaruttelaftd tööl»
sil avatakse Peterburis politehnikum mehaanika, ehi annetest. K. Souit on esimene Eesti arst, kes haa
Enamlaste raadioteate järele on osa Mosk-» tuste, tekstiil-, tehnika, keemia ja elektrotehnika osa valõikuse Mai pikemat aega on töötanud, peaaszald
va garnisoni raudteesõlme puhastamisel ja wagu-! kandadega. Kuulajaid on AeS annud 1500. .Õpe kult prof. Zoege v. Manteusseli juhatusel, ja oli km
mte laadimist!, puude walmistamisel jne. tööl tuSandjaid on 40.
osav kirurg ja haavaarst meil tuntud
olnud. Osa wStmaS on olnud üle 540.000 puna-,
Asuduva Kogu koosolek
Soomelt.
armeelase, päewas umbeS 10.000 Unrnest. - r
peetakse täna õhtul kell 5 ära..
Enamlaste fijasSnum.
Gosmie töörahva ajakirjandust W-a. juubelipäeva
!
Raudteelaste liidu juhatuse valimised.
(Eta) Moskvast. 7. märtsil. Raadio. Mosõrt MäleStaS „Suomen Sosialidemokraattt" 2. märtsil st
Raudteelaste kongressil valiti liidu juhatusesse:
Owrutshi piirkonnas visad võitlused vastase suure
mil 25 aastat mööda iai sellest ajast tui end.»
lukusepp Eilmann, asemikuks veduri
knate jõududega.
Soome tööliStelehe „Työm,es" esimene nummer A juhtEsimeheks
J.
Prügi;
sekretääriks
tetejonist A. Meier, ase
Dnestri ääres rahulik.
tuus. „Työmiest" trükiti esimesel Umumise aastal
Otshakowi juures vahetas Prantsuse suurtükipaök ainult 1800 ekjemplaari, 1904. a. lõpul 8000 eks., mikus ametnik fc. Teder: tasjahoidjaks tehase meis
Paim ja asemikuks ametnik JSgi.
teist korda meie tuld.
1905. a. lõvul 17.000 eks., 1917. a. talvel 45.000 ter A.
Warustustoimekonna juhatajaks valiti' Weiden
Sivmchi piirkonnas WlgästaS meie soomnSrong ja varsti selle järele kuni 78.000 eks. Kui sakslased
Vastase soomusrongi.
1918. a. Helsingi tungisid, jäi „Työmies", keda kodu haum, töötoimekonna juharaiaks Kihu, kultuur
Rostovi Piirkonnas võtsid meie väed KiSlja sõja päevil koguni 100.000 ümber trükiti, muidugi ja haridustoimetonna juhatajaks K. Sattun ja
kotvskaja jaama ära, tuS saadi 3 suurtükki, kuuli seisma ja hiljem! võis selle asemel ilmuma hatata majandustoimkonna juhatajaks Dreher.
Juhaluielnlmetele ja tvtmekonna juhatajatele mak
pildujaid ja voor.
ainult „S. Sosialidcmokraatti", mida praegu ka üle setakse palka.
Täiendavate teadete järele on punased väed 4. .70.000 trükitavat.
Rönpüpmine näituste korraldamiseks.
Znärtsi lahingus Ida pool Kustshewka jaama saanud
Sooni» organiseeritud töölised.
.700 vangi, 8 kuulipildujat, ühe suurtüki, palju pad
Tuleva! jgupäewal peetakse põllutöö peavalitsuse
1919. a. lõpuks oli Soomes tervelt 21 tööliste
runid. suurtükikuule ja muid võidumärke. Wastane
liitu registreeritud, kellede üleüldine osakondade arv kutsel põllutööministeeriunus nõupidamise koosolek
põgeneS, voorisid maha jättes.
ära. Harutusele tulevad pöllumajandusliste näi
iEta) Moskva st. 6. märtsil. Raadio. Põhja 812 ja üleüldine liikmete arv 40.677. Sama aasta tuste korralduse ja auhinna mõistmise küsimused.
iväehnnat, Mürinani sihil said.punased, frejti märtsikuu lõpul oli liitude osakondade arv ainult
Osa võtma on pöttuineesteselt,'u>e _ esitajad kut
örawõtmistl.3o suurtükki, mitu tuhat püssi, kuuli 480 ja liikmete arv 20.740. Nii on organiseeritud sutud.
tööliste pere Soomes läinud aasta jooksu! haruldase
pildujaid ja muud sõjamaterjaali.
Majapidamine kursused.
Lääne mäerinnak MosSri ja.Owrutshi piirkonnas kiirusega kasvanud. Tööliste-organisatsioonide taga
Põhja-Eesti Põllumeeste Keskselts teatab kSigile
varakapitaal on umbes 3500 marka.
tungiwad poolakad ägedalt peale.
Põllumeesteseltsidele, et majapiadamije instruktori neiu
SündimiMe-arwu
Vähenemine
SoomeS.
Edela väerinnal muutuseta.
J. Üsleri Keskseltsi teenistusesse astumisega jällegi
Kaukaasia wäermnal jatkawad punase väed waen
Soome arwustiku peabüroo on awaldanud ax* wõimalus awanenud majapidamise kursusi toime
lase tagaajamist.
Wäljamaalt.

vuStikuteateid rahwaarwu kohta SoomeS 19 18. s. o.

panna.

kodusõja aastal. Nagu sealt selgub, ulatas sündis
Rootsi- ja Norramaa astuvad rahvasteliitu.
Majapidamise kursustel peetakse ettelugemist üle
vuste
arw tähendatud aastal 79.494 peale, kuna üldise majapidamise, toitude walmistamise, aiawilja
(Eta) Stotholmist. 8. märtsil. Raadio. Kabineti
istumisel otsustas kuningas tarwilikka korraldusi sel eelmisel aastal SoomeS 81.046 sündinut oli. Nii, kasvatamise, keetmise ja kuiwatamise üle, niisama
leks teha, et Rootsimaa rahvasteliidu liikudeks hakakS. »« siiS sündimiste arm 1918. aastas 1552 wSrrai sulgloomade kaswatamise kohta. Peale ettelugemist?
Rootsi saadikule Londonis tehti ülesandeks selleko kelmis? aaSta sündimiste armust vähem olnud. korraldatakse kursustel söökide valmistamist kodustest
1909. aastast saadik, .mil sündimiste arm loo toiduainetest.
hase teadaandega rahwasteliidu sekretääri ees esineda.
mes
kõige suurem oli» nimelt 95.005, on sün
Keskselts Palub neid seltsisid, kes soovivad enda
(Eta) K rtstj a n i a st. 8. märtsil. Raadio. Kudimiste
arw
iga
aastaga
järjekindlalt
wähenenud.
tegevuse
piirkonnas majapidamise kursusi toime pan
Ningas kirjutas laupäewal dokumendile alla, millega
Surnute arw oli 1918. a. togu Soomes 95.102, na. sellest endale teatada, et selle järele teaks kursustele
teada antakse, et Norramaa rahwaSteliidn liikmeks
seega siiS 15.608, suurem kui sündinute arw sama! instruktori välja saata.
hakkab.
aaStal ja 36.239 suurem kui surnute arw eelmisel,
Aadress: Põhja Eesti Põllumeeste Keskselts TalSaksa amlttnikkade tööpäev.
s. o. 1917. «.Kuigi suur osa tähendatud aasta surnute
Unnas
„Estoouia" teatrimajas.
Saksa ametnikkude liit on oma liigetele seleta arwnst kodusõja ohwrite ja kodusõja tagajärgede ohw
U«S laat.
liud, et alalised palgakõrgendusel» kitsikuse halbtust rite arwele tuleb kanda, peab ameti tunnistama, et
ei kõrwalda. waid ta ainult weel pahemaks teemad. rahwa-arwu juuretasw SoomeS iga aastaga ikka wä
Jüri kiriku juured peetakse 22. ja 23. märtsil
Ainult saaduste Valmistamise rohkendamine ja toidu
esimest korda laata.
hemaks ja Vähemaks jääb. ft
ainete õiglane jaotus wõiwad parandust tuua. Ri
Eümdaal..Lootuses".
nult üks abinõu aitab ja see on, et tööd rohkem te
Mineval
laupäevad
oli ..Lootuses" jällegi suu
gema hakatakse. Edasi seletatakse, et ametnikud, tui
Päewauudised.
teiff
skandaal.
Purjus
pidulised
lärmitsesid. pildusid
tarwis, ka üle 8 tunni väewaS tööd teha wõiwad.
söögi- ja jooginõusid puruks jne. Puhvetipidaja ar
Kus tarwiS on tööaega pikendada, seal peab seej
5448 wßdulaenu piletit
vab oma kahju 2000 marga.peale.
sündima. ,4tm isamaa kutsub ja Saksa rahwa ma
Korra seadis sõjaväelaste patrull jalule, kuS
müüdi
9.
märtsil
renteides,
peale
Kurefaare
ja
jandusline häda igalt üksikult tema wiimase sita
juures isegi püssilaskmist piduruumis ette tuli.
andmist nõuab, ei taha ka meie teistest taha jääda, Narwa.
Veie oleme walmis pääitwale teole!"
VöitluS võimu pärast ..Lootuses".
/'Dr. Richard Kordes f.
Tulevaks pühapäevaks on seltsi liik
Saksa tööliit.
9. märtsil langes 1. Tartu /õjawäe haige
Stuttgardis on tööliit elukalliduse ja nälja waStu majas häwitawa taudi .ohwxiks 2-se jalawäe di tned teisele aastakoosolekule kokku kutsutud. Wana
võitlemiseks asutatud. Liidu liikmeteks on poliitika- wiisi sidumisesalga arst. Richard Kordes 25 aasta eestseisus ei anna valitsust uuele eestseisusele üle ja
Mehi mitmest erakonnast, nagu sotsialdetnokraata, de-

Vanaduses.

kutsub uuesti aastakoosoleku kokku.

Ülešhit c

See lugu on sette poolest huvitav, et aasta
vahetusel tuleb eestseisuste wahel vägikaika vedamist
ette: ei taheta naljalt lahkuda.

kõigile laulu- ja mänguseltsidele laulu- jz r.tžh®»

gukooridele.
„El« masLepidn"
Eesti helikunsti seltsi tegewuse glgusest c.-t pe«
on ilusa fmoteofc nimi. mida praegu , KasinoS" näi
datakie. Peaosas esineb kinotuulsus Jenny Porteu. juba aasta mööda, kuid olude tDüu cc ole facntofc

ringkonnad weel suutnud seltu ümber koonduda, mis
seltsi sihtide teostamiseks tingima a tanoilik on. Meie

Piltisid saadab selleks eriti seatud muusik.

muusikakultuuri tasapinna tõstmine ja Eesti algi»pärase muusika edendamine need on sihid, mis nuie
muusikaelus pdhjapanewa tähtsuse omawad ja mida

Linna asjad.
Linnavolikogu kooSolct edasi lsitatud."

Eesti helikunsti selts oma lipule on kirjutanud.

Eila õhtuks määratud järjekorraline volikogu,
koosolek lükati Poska matuste pärast tulvaks sest-

Rende sihtide teostamine awab seltsile nii suun? töö

Nädalaks edasi.

Pahempoolsete puudumine eilaselt linnavolikogu

põllu, et siin laiemad ringkonnad temaga kan'a pea
wad tulema. Selleit wälja minnes tahab C? h. s.
kõiki laulu-- ja mäng. 1.-! ise. hi ?i «.aula- ja
koore, kes teisle seltside juures ehk -s/eirmal: >ystar

koosolekult.

Eilane linnavolikogu koosolek paistis ühe asja
poolest iseäralikuna:

wad, oma ümber koondada ja pöörad :<v . -ole
Valwega, et nad kõik ennast Eesli' heliruü.
res registreeriksid.

Pahem tiiw puudus koosolekult!
Lähemal ajal tahab selts nende p . uda
Koosolekule ilmus linnavalitsus, parem tiiw ja pikema ringkirjaga, milles tema tegewuir ja la oat
keskerakond täies koosseisus. ,
susi pikemalt walgustatakse ja loodad sellenäraft,
Pahemast tiivast oli ilmunud volikogu juhatam et praegune üleskutse laialist ja ühemeelist taastu
abi K. Wirnm, linnanöunttud Kärner ja lv. jtõla leiab.
Tomson.
Sõda on lõpukorral ja meie ülesehitanustöõ
volinikud sotsialdemokraadid, iseseisvad sotsialiS jalgab uue hooga. Praegune ajajärk nõuab meilt
tid ja sotsialrewolutsionäärid ei olnud koosolekule vga palju palju tööd, iseäranis kultuuri alal.
ilmunud. Nende aset täitsid tühjad toolid.
Kunst on waimline jõud, mis meid, wäikera'"vast,
Kõnede ajal viibis ukse lähedal keegi s.-rewo suurde peresse kultuuriliselt omalugus.na
lutsionäär, kes aga ettepane/u hääletamise ajaks .uk tawaks teeb. Sellepärast on kõikide kohus, kes kuns
tiga kaudseltki tegemist teemad, selleks kaasa aidata,
sest välja hiilis.
Olgu .see nähtus siinkohal tulevaste põlvede et see waimline jõud meil taswaks, süweneks ja põh
jalikuks saaks.
jaoks kinni naelutatud.
Registreerimine võib olla suusõnal ehk firiaft
lult. Tarwilik seltsi eht koori nimi ja täielik aad
Teadaanded.
ress. Teated palutakse saata Tartu E. H. >iõe
vema
Muusikakooli, Lossi tän. nr. 15, Tallinna
Tallinna fSLsika-veemia seltsi koosolek
E. H. S. Kõrgema Muusikakool. Wäiko-Pärnu
peetakse ära täna kell ö Sht. 1. reaalkooli füüsika tee nr. 4. Eesti helikunsti seltsi nimel:
kabinetis.
esimees Juhan %avul
OSkdr Valdmann.
Organiseerimise kommisjoni liige M. Lüsi?.
44 Nelson street, Liverpool, England, palub teateid
oma ema Helena Valdmanni ja oma venna kohta.
Nende wiimane aadress oli 1313. a. Weerenni tän.,
Õnnetused ja lurit
Tallinn.
.Kauba õest liig kõrget hinda võtnud.
TerwltuS Vladivostokist.
Meie, Läti rahwulise ..Jmanta" nimelise polgu
v. märtsil tehti protokoll Poeowaniku Jsidor
eestlased, Ernst Valdmann, Alsred Kuderg, BoriL Rammerochsi peale Kopli tän. nr. 14-a« kes
Pertelson ja Mihkel Soptelkow, tervitame Kaugest- kanda eest liig kõrget hinda võttis. rt—
Idast, Vladivostokist, kõiki omakseid, tuttavaid,
Hobune lShkumvs.
sugulasi ja sõpru, iseäranis EeSti neidusid ja soo
9. Märtsil hakkas Harju maakonnas. Adila inõi
vime kirjavahetust kodumaaga, sest kaugel olles ko
saS elutsema Johannes Karpi hobune lõhkuma, kus
dumaalt on igatsus tema järele suur.
juures poisike Aleksander Prosomitsh alla jäi. Vra
Aadr.: Vladivostok.
BanAU ociuKb. JlaT. ii ait. Crp"feJß. noa lkl» sõwitsh toimetati haigemajasse, kus tema
TFUPNN „HaiaHTau, 2=an COTHH, 3-ift öCTOUCKift sed kergeks tunnistati.
Selsamal päewal hakkas heinaturul ilma oma
BÜB. A. Kyöeprb, E. BaaÄMain», B. iiepxeacoui»,
pikuta hobune lõhkuma, mille tajajärjel tunüiuata
IL KonieJiKüß*b.
tütarlaps alla jäi. Tütarlaps toimetati liuna keskHaigemajasse. rt—
ÄleSkutfe noortele!
tt. E. N. 8. T. O. lauluharjutused peö
takse käesoleval nädalal järgmises korras: neljap.
11. märtsil ja laupäeval 13. märtsil kell ü p. l.
Wene tän. nr. L. Laulukoori korraldav toimkond
pöörab kutsega tõigi Tallinna noorte poole, lesr
asjast huvitatud, toori tööst osa võtta. Uusi lauljäid võetakse veel mainitud päiwil vastu, kuhu
ueid palume ilmuda. Puudust tundub kooris mees

Vargused.

1. märtsil on varastatud: Johannes Berbcrgilt
pnid 100 marga väärtuses: Gustaw Sarapuu
ralt olemast keldrist, W. Arehns tän. nr. 11, mtme»
suguseid puutööriistu 830 marga väärtuses; Mar-kus Blumbergilt. Nunne tän. nr. 18, pesutöõgist
pesu 760 marga väärtuses. rt—
Vastutav toimetaja S>. Rebane.
VäNaandia Tallinna Eesti Kirjastusy-übisu»

häältest, sellepärast puutud üleskutse eriti meeslaul

jatesse. Korraldav toimkond.

WiisakaS noormees wöib
Wäga häid |
Mööblid,
SmliMöitl
KaasOQrillseKs.
põletispuid
'Mutti
Keppa
pubwctkapp
vianms sa tlaiver on müüa. tulla Auke tänawal 3, krt. 3.
tsumadan. Adr.: Wadrtku ja Türgi dliwan müüa Suurl on müüa Viljandi tän. nr. 3, Stifti tän. 14, t. 4, tl. Z—6. hoowi peal.
tariöiž Wittenhofi tän. 9, k. 3. ja
tiittematerjali ladu.
täaawal nr. 49, krt.
BaleSna tän. 3, USler» töökojas
Llued töSwankrl
kiiruste lasti ja ühte ratta
AndrliM.PillitM.Mlk vandashi 26- 2',, soowitalse
Müüa naiSterahwa
Tislerl
osta. 3- Frcydachi me ha
SrmmM
poomid
BlimAe, Nõmmele, Nocta koh.'
nila töökoda Niguliste tän. 11.
MM
Uea):d2Ko'tüm,
ai Haolt
u-üü\ Wladimiri tän. nr. 6,
tarwis Li ima laia tän. 41, tis noot dega müüa S. Ameerika
! Osta»
länawal nr. li, krt. 3.
must leinalüdar ja kewadekü sepltoja».
ehk «ojale Tallinna ümbrusesse
teri töötuppa. I
otsitakse
2 suurt tugernat kindlat raud bar. Adr.: Müüriwabe uul. 25,
Müüa suur tammepuust
Me pudelisl
petroleumi hoidmise ja toeta lrt. !, tulla peale kella Z. j
Kingseppasi
Hiis
mise nõu s—B puudalised, suur
soueKorterlt,
nagu tinti, tuichi, lõhnaõli,
detstmal aal, plekist raudahju
lärmi# kes säärefasaapa lööd
WllM
Wu leerliile»
apteegi jne. tuid mitte luure
kere ühes ukse ja kiivide a, kui
(alti tunneaad. %ttUa lu9—i 1
müüa Wale tän. nr. K. krt. 15. 2—4 tuba ja köök. Eoowi aw, mat kui Vt toopi. Wene tän.
ma tarnata liimi 10 marka nael.
«. L Wirn uui. nr. 4 hoowis.
walge) kingad, paelad, kindad,
kui ka taimel elamiseks köidaks. 12, trt.2-a. kk. lü—»/al ja 2—».
.Passa hi- peal. Sõdurite Uuel (Kaarli) puiesteel 9, f. 4. saksakeelsed ilusad pildiajakirjad sallid, chtffon; siidi, mult vm,
Teatada oom-RlUUki t 7,
aastakäigu wiifl, lugemiseks, batistpluuse. sametitübarad wäk
Poodide Walits. saapa töökoda.
kork. 1., Johanson.
Soowin osta
Müüa suur
ehk puuda wi si pakkimist* pa
2
elus
siaa
ja suured ja muid aSju
Maale tormis
beriks Sauna tänawal nr. 6, fed
müüa. Kaupmehe tänawal
kaupluses.
uut eht pruugitud 3 bakkiga
1000 marka
müüa. Puuwilja tän. nr. 5
Irt 2, ÜOo ll—l, ja 4—6 b krt.
ZWWM
Ameri.a padrunit, 6—9 tollist.
S, hoowi pealt majast küsida.
Iksikit salast.
Elektrimootori V* jõulist 220
s llele, kes muretsed 2—Z toa- wolti pllstw «ook. Magneti
Müüa wäheldane puust
pr'i söö i ja palga eest. Üles Uuel (Kaarli) puiesteel 9, k. 4
Suur M
Kse korteri köögiga; wöib ka I eht Z tsilindri jaoks. Pal
DMiii
anda tän. nr. 2,
mitte just linna sudameS olla. tn» if.-h trjaiitult Ahju t&«.
lillekaupluses.
maja
Teatada kirjalikult slt. porter nr. 18. 3- Tomjon.
(Wellboot) 24 jalga pilt müüa
1000* all.
jovllasnwüs.
Jtito", tän. nr. 47.
| laste palitud, must ja dek sii kiwist tuuride ja pesukSSglga
di
aluskuub,
krepp
kübar,
jaki
Meesterahvas
libWäT
teemastn ja leinaloor on mttla
kraed, kallid, stidirätikud, plüüs lvi) LZ sülla maaga. Teateid
Pühadel»
saab Afrika tän. nr. 19, Irt. 5,
Uue turu mastaS, Walli tiin.
Müüa
riiet
ja
muid
asju
müüa.
labad naMerabwaga wäitese nr. 6 lrt. 4.
kella 2—4.
rewolwreid, padrunid. Nagani
I puud falajahu,
Kaupmehe tänawal nr. 6, k. 2.
ärisse osanikuks astuda
h lstd. tulda, hõbedat. Inglis
kella
11—1
ja
4—6.
sellele keS muretseb noorele, ja
mootorratta gummirihm ja uuS
teatada slt. all.
sea tina. pandimaja piletist
IHTiiT
EiiüaiE
ilma lasteta, haritud, abielu ja igasugu asju oSian. Pika
jalgratta lamp. Müüriwahe
paarile
2
tvälise
korteri
mdi
tän.
2b,
k.
1,
tulla
peale
II
3.
MnJiiilliii
tänawal nr. 36, mööblikauplus.
kSögi öhu-priimused ja kogu
linna juures tohe edasi anda. malikult köögiga, leiklinnas,
iü
wask keulmvihtifid. Aabriku Müüa roheline
Aullafepa
tän.
lv,
t.
Z.
li.
ehk
M.
linnajaos.
Wõi
ülikonna r iet, fialk. taljekuub
tSa. nr. IS. krt. li,
gimß
wad ta möbleeritud olla.
ja pinsaliülikounad. palitud,pül.
Teatada st. .Eskutap", all.
siv,
m.
särgid.
nai
St.
pa
it..d
ja
SHVitakie
fiõridi
lõiiiip
PeHlaiid
hästi matisemad, on iga Päem
ülijakid. Äorju tän. 45, krt. 2.
KakS neidu otsiwad
kell iv homwikil saada, ta
hobust
suwemaja
Müüa ärasõidu pärast wähek.
wõetakie tellimist suuremal ja marmori platega, wä k« pesu ttuel (Kaarli) puiesteel 9, k. 4.
Mlnrll-Wii.
tvä. emal arwul wastu. Woori rull (wändaga) kukku«keU, laua
svvwitaw üksik maja omaette.
mehe tän. nr. 5, poeS.
2 lasteta abielupaarile, 4-7
lambid ja kohwiweski müüa. Müüa uued meesterahwa
soowid oSta gaastwabrlk.
loaga. Teatada slt. .Suwe ! Teat. slt. ,22148*.
Sulla kella 5—7 p l. Rarwa
Kalossid
nr.
1Z
maant. nr. !2, krt. 5.
maja Römmel" all.
wäga Uusa woodri peal, kesk
WSga head kodukeedetud
Rae Miias,
1 PQUd JOltD
Wase j än. nr. 3, !rt. 2.
Müüa naisterahwa
mise kaswule. Raha Wladi
KonlorUßDmld
miri tän. krt. 2, tl. '/zl—6.
üri kiriku juures peetakse
Müüa naisterahva
pesuseepi
kttldttttv
sellele, kes muretseb l. eht 2.
laead, peaaegu uued
linna ieeS ära anda. Teatada toaltse korteri wõiiakikult lm
,lt. „Kontor".
foowitab K. Eo saar, rohu- ja ketiga, sörn.used, sohwa, waa
slhlttvrgg-Knlß
na lädednsesse. Teatada S.
laata
Wärwitauplui, S. Karja t. 'J<\ d d, peegli). Uueltätt.3l, f. 11.
Mii [aiial.
Brotusmagi 6, krt. 2.
(Prantsuse kand.) keskm. suur.
Müüa I sttlv häid fui i i
Poeruum
tri. lii-va tän. nr. 21« a, krt. 7. aSsid ja wedrud müüa. Keemia
lilli
Cauakaal,
tän. nr. 11—4.
22. ja 23. märtsil s. a.
wähe e kaubaga edasi anda
kasepuid
Punane poti,
Müüa wedrudega
turu ja L. Tartu mnt. ligidu»
10 lilo, pesurull ja tärmvedrud
toaUatoalUißS.
ses. isoow. slt. .Pood nr. 79". ehk kaasüiiril sekS waikfeSse
aSfiga
müüa
«atujepapt
tän.
larastnid
ja
klaasid,
laste
klei»
Lii valaia tän. L, krt. 15.
lapseoonlier
perekonda soowib riigiametnik,
nr. krt. 18.
did, saapaid (meester. ja naist.)
Müüa:
Teatada slt. ,AmetNll" all.
weranda padjad, laualina pit Wase tän. nr. 7, krt. 12.
Müüa thigkparemaiv
MM
sidega, kannikesed ja muud
kubidiiwan. Luteri söögtoa
Cauakaal
Sootültokse osti
Prantsuse lilled, siidi käekotid
mööbel, s»ured ja wäiksed l uad.
põlctispuld
Zkaupme e tänawal V.
toolid, pildid, porrjeertd. woovi.
1 mdlllWnker
mrtfia ühes wihtidega «ent müüa,
ära anda tSige feesotewa tau.
trt. 2, kella 1»— I ja 4—6.
teemastn. elek. lamp. tuppel ja
niani tän. 4, krt. 5.
baga. Teateid saab Luure
WStte Karia täu. nr. S, kell,
teised asjad. Vladimiri tan.
outo
Müüa meesterahwa uus raske weo jaoks müüa Lai t. Pärnu mnt. ZB. tolosiialkanpt.
3—b, tüstdaKiru»» kauplusest.
nr. 71-d, rt. 6, hoowis.
moodne
nr, 33 krt. 6, 2—4
nNHHHmiiiiii
Uus must meeSterahwa
Müüa peaaegu uut
Lokomotül
devlljlevllMll.
Soowt» üürida
figtiii mn».
iiliksnd,
pianino,
gummisid
8 hobuse J?uUn«, «üüa. Teat. tume ülikonna riie ja walged
suwepükstd.
Müüriwahe
uul
25,
asfid ja rattad müüa, kõlbutiitm morne,
wäga hea HSäleaa. Räha ig, saad RS««el, Musta >nS' t. 49. trt. t, tulla p«>le kella 3.
uäikkema taswule, oa «ülla.
tõöwvorimehele. Afrtka
Ülem» Sõja tän. nr. 31, krt. 8.
päew li. Z—s Wabuu ttuawal ski»gsepa
suoruS:
700X85,
700X80,
tas
Kalamaja
ehk
E.
Pärnu
tänawal
nr.
35/1.
ühe Reidi tormis wäga head
ur. 4, krt. 2.
650X05, 26X3".
maant. kanti. WSid ta üksik
maia» taba olla. Üüri hind ei
Autotöõkoda
Hobune
pruuni sametit
Pianino
ole täbtts. Teatada slt. .Töö
:oa ruum S." 011.
on müüa e t tlattarm-«astna
ja hobuserauad 200 tllk. mölla.
CWothfe) odaiva t müüa W. wastn ivahetada. Sauna tän. müüa Kentmanni tän. nr. 8, ! müüa Gilde tän. nr. 10. krt. 1,
Rarwa tän. 6.
S. B.uesna tän. nr. lö, krt.«.
.«««««MMM
reedel,
12,
märtsil
kella
2—5
nr. 8, f*t 2,
lrt. 2. kella U-h
Pürni, mnt. nr. krt. 5.
ÜRftöa pruugitud

lira lastsinr
on odawalt müüa Pikkjalg

tellimist rvötab waõln '

nr. 11, korter 4.

LMllkllkW

taffito O

wallaselrerär, hra
mootorpaadi täia«kasti(mu,ta)

Z. Jänes.

ja schuritut. TeaduSlada slt.
nr.

Uur

Kellel on

rihmaga kadunud. W.

IMWll!! M
wälja oüriva? Palmi ttat.
slt. sõna all.
Palan lahkeid
rabimem,

täna alt kuni Ahju tänajani
nr. 12 trt. 3.
Kadunud
fhtinhö-ftrfif

kes laenaks töö toetu els 1500

woodrigu, ulmi Rarwa
mrt.? Kirjal, slt. .lööv' all. f*'f«
mnt. Tunqiwalt pakun ära
tuna tasu eest .Grand Mait
vasse-, klalverimänßiale.
Milt Iksi M

rittaib inimest, teS wdtad tema
4 aastase tütre omale päriseks?

Polgu tänawal nr. 10, krt. 18.

»»«»»»»>
Ärt!
Tänan õnnesoowi eest. Teatage

Öösel 7/8. ««bruarll
warast tf
must muu hvöuue
Sõjamäelt, I «*f. 14 öcge,
parema puusa kondi; k.irw
ara tärnatõbefi, l •*; d sa
baga, 17 o. w.. pea'; "t öö
regi, fönif'nc, ÄHe4 . •.r.iS:*.
tadega, rangid Hm« ?

rõnga augud sees. > ' ,«>4O

mk. Zles fatte ju*. , sasb
ja nzõib >c o ..
tädi. Tallinn. HöittoiHfl lä
nr 9, krt. 3. Kvstu.riie, ehk

adr.: L. R. soomus rong nr. 3. 20v>0 mk. »aewatai.. -

.R. R."

»»»»»»»»
??oor haritud neiu soowib

pvlitscile.

BHIIBI
(Parastatud
Rapla «vallamaja, Äermeti.

all.

2 ke (ealist jõukat naisterüh
mast soow. omasuguste uiga
kate meesterahwastega tutwuje
puudusel

KlrlmtieM

7. icaštu 8. vklodrtt 1919. a.
Raasiku wauast T. t.
2hebust
Tundemärgid: l mast raad oi
mära, 5 a. w». 2 ars. 2 ro. f.,

tag «miied jalad va lcrgeu.ait
wal.;cd kui esimesed, pahema

tagumike kadza seeä (ohlint
S. l. t. iikutun. .no. 8091" ja kriipi
tust tengal on wälja löö.
„nr. 6364".
nud ja tadja pitmele kö ge
armi on jätnud, tatt lõigatud,

Kadunud

pikk kitsad walge laut üle nina:

2) must mära. 3 «. ww 2 ars.

3 w<rs.U tagumine pahem jala

naisteraawa kuld nüriga walge. laudja peal paremm
tä » wõru. Zdeerriplatfilt kuni
pool raiutud arm, estm«,e kadsa

Siime oni tänamani. Waese tü
tuti alune walge, dl sa eet »ät
tarlapse mälestus. Palutakse kne hall kriips. öhut»»e tatt
hea waema asu eest ära tuua
Siimeom tana.vale nr. 15—2. pare nal rool. Kes sellest tea
tad, et lätte wäid saida. saab

waewatusu 0 ml Hl'eck»»da

Isikutunnistus
stlfriede Antoni nimel on ta.
di aud ja tunntstakse matsa?»setaks.

Raasiku «allamaiai « eht sa!-

linna, tõjamäe

Uduõse Weue tanumal nr. 31.

A. SwguS.
»»»«»»»^

f s-s s. s. k. p. peale ja tgapSew faarepäraltne hooaja feasatftoon SmfM
ŽS; g j 1 | ®tttttc^raltttC nino põnew
tuntut) Ameerika näitlejad StnQßllloit ta 9I«»« Äerb fr. enneolemata trikid (ivötteds. Suurepäraline kokkuseade tuhandete nkiitlejate kaaskegetoufel. Llipönew fisn, Londoni» I» Pariifi» on I
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n

Juukse, naha, kebo

liinini i

£%a H

lii ]a puhtuse

ZW Lühikese raske haiguse järele kutsus Jumal siit ilmast ära meie armsa isa H

eest hoolitsemine.

MMjIWWW
omas majas Emajõe tln. nr. 3—6, JaoskonJ Mvees.

Kosmeti&a

M ln

1) Osanikkude erakorralise peakoosoleku otsuse põhjal
21.X1119 ja Kaubanduse ja Tööstuse ministeeriumi lubada annab
PuhaStan nahka plekkidest,
wälja Osaühisus IV wäljaanne 400 uut osa ä 5000 tn. no ninaal,
wtstrikutefh kortsudest ja
röugearmtdest.
kokku Mk. 2000000 suuruses, millega osaühisuse põhikapitaal
4000000 marga suuruseks saab. t
CmilieLeppiK,
2) Uuesti wäljalastawatest osadest saawad endised osamkud
«onpmede uul. Isd. Kr. 2,
iga kahe ofct kohta ühe uue osa omandamiseks eesõ g ise. kuna
kella 10—k e. L, 5—6 p. 1.
200 osa wabalt realiseerimisele läheb, hinnaga 5500 mt. osa
Annan
3) Osade hind tasutakse järgmiselt:
tellimise juures 25'/%
suli toit uut
kuni 1. V 50'/..
Falkspargi uut, nr. 21, krt. 13.
kuni 1. VI 25'/#.
4) Tellimist wõetakse wastu kuni 1. IV 1920. a.
Drogist
5) Osade eest tehtud sissemaksude wastu antakse kwiitungid.
(praktikant) soowib kohta,
mitmeaastane praktika, head miS, kui osad täiesti tasutud, osatähtede wastu ümberwahetakse.
tunnistused. TartuS, Tähe tän.
6) Uued osad saawad osaühisuse 1920. aaSta puhtast kasust
nr. 53, krt. 3.
osa, arwates 1. maist.
Kanbalaewa
Kui tellimisi rohkem tuleb kui osasid saada; osad
proportsionaalselt
tellijate vahel ära.
kapten,
hiljuti sissesõitnud, mitme aaS
Tellimisi võetakse washi:
tate meresõidu praktikaga, tää
gtb ja kirjutab peale Eesti keele
Tartus: Osaühisuse kontoris T- E. L. ja hoiu AhisuS. h-ra Koiwa
weel Znglife, Rootsi, Saksa ja
Tallinnas: Eesti Wastast. Krediit AhisuS.
Wene keelt, põhjalikkude tead
mistega kontori asjanduses ja
Põltsamaal: Krediit Ahisus.
Väliskaubanduses, soowtb min
Kolga-Jaanis: Laenu- ja hoiu Ahisus.
gisugust teenistust. Palun tea
tada slt. „% %" all.

tolal.

Sünd. MaidlaS 26. uow. 1858. a.
Surn. Harkus 9. märtsil 1929. a. »W
W Matmine pühapäewal Ih. märtsil s. a. kell Ip. l. kirikuaial. H
I Sügawas leinas lapsed, minijad ja wäimees. I

9. mõrtfH s. a. lahkus siit ilmast meie unustamata kaaStegelane £

Jnsener
wötab oma peale kõiksuguste

eelarwete, Projektide
walmietufl, toimetab

lvi laiu

eksperteerimistmhindamisi
ja annab nõu mng juhatust laewaehituseS, masinate asjus, kui
ta iczas muis laewa sisseseadetesse puutuwaiS küsimustes.

Kotsebue länawal 14, t l, f. 3—5.
Xeta mäletab B

Waene neiu,
äärmises puuduses, palub süda
mest rikkaid rahamehi end raha

Eesti Pank

liselt toetada. Teatada slt.

MM" Wanemat, tõdkat

„Puudustlannataja".

Römme kirikuseltö. B

Noor neiu
inisFitißtiiDt.
Eesli lealer „€stonia"
Neliapäewal 11. märtsil s. a.

8888188881811]

S. Blumson,

Noorte iihlog

Paul Gavaulti lusl nänz 4 w.
A l»us k»ll 7 Shtul.

.MM".

nSn naieterahwaõt. lellel wal>
<.«d on. Kulla sepa ja Raatuse
ul. nurgal, tl. 10—12 i<t 4—6

jsiflliä" IIIMJIL

Laupäewal, 13. märtsil
Kentmanni tän. 6.

Nefjapäawal, 11. märtsil

slnfonlu-orkesfrl

MMUL

FRANZV.LISZT'I
Algus kell '/>9 INtoL
itta
R. KULL'i j ohatusel
Sofist d: prl. Erika Franz
(kiawer) ja hra A. Topman

Pldatolmebond.

(orel).

l—ii

veri fantaasia ja «Leina

hümuua" orelile.

Algus kell 7'/» Õhtul.
Päksetähed 6 10 ja 5 mrk.

Eahwaw&elssed. (reamehed)

4 260 p,

ÄSS
laupäewal, 13. märtsil f. a.
ZM-M-aiW-lMrllle
kontsert
K. Leinu »'e juhatusel.
Algu» tea 1/28 Shtul.

Abielulahut.

draama.

Algu» kell õhtul.
Pühapäeval, 1

fi. Sunne tuluõhtuks:
Mikael.

W. Tartu maant. nr. 25.
Pühapewal, 14. märtsil f.a.

K-Z-MMM

kantakse täielikult ette

tOMdüll
asjatundl ja hästi; saüleo ja

edasikaedt. asjus. ÄZiru uul. 14.
lrt. 1, teisel korral, uks seisin gi

öhl., Wiru uuL nr. 18, krt. 5, söögisaali
vidupäewa hom. sealsamas, maksuta.
kella 4-ast peale aga teaatri
kaSsaS.

wastas. Waestele

Palw. kirju
' Laupäewal, 13. ja

0.1 „SPORT".
Toom-WaeStekooli t. Z.

Liuwäli.

Algus kell 7 õhtul.

Wene teater.

Eelte de:

Reljapäewal. 11. märtsil 1920

Laupäewal 13. sa pähahäewal
14. märtsil f. a.

(M.utHbKafl moKO.iaÄ»Hua).

P. Gavault'l lustmäng 4 waat.

Mängivad: Shukowa, Trach
tenberg j. t.
Algus kell 8 õhtul.
ell''a de: Laup. 13. märtsil
»llaockorb o rucaoflHßlj CoabG. Juschkewitschi nal

ja VÄM.

nitmesüsteemiliste ee?ti- ja
weneteels. kirjutusmasinate
peal ühes korrespoudeerim.
õpetuse ja kohakuulamisega

Julius Kühle kontoris,
Wanaturu kaelas nr. 6.

Suured jääpidud
Plats on lipuehtes.
JäiikomtSjou.

Imiait tillide

Tallinna Eesti

Wene neiu soowib

bonne kohta,

KMnmte Seltsi

Ulult kätte. Leal võetakse ka tellimist

farmid

raamatupidamise töödega mitu
nud, koha lisi keeli oskajat

daami

Dakkum. flt. sõna all .Pant"'
Tublit tildruku!

MMM

tüdrukut

soowiwad tööd. Pdlgu tän.

oti tarwis maale. Kaupa tehakse

nr. 3, krt. 22.

MM.M
Tfihfls Wklöele osutustele

wäe osas olla. JnvaUidt tän.
nr. l, krt. l.

.PÄEWALEHE

Teliekiwi tän. nr. 11, krt. I,
WMNlllt

lapsi eksamitele. S. Kompassi kelladekaupluS. OStan ka kuld
tän. 1, trt. i. kl. 11—12 ftt 3-5.
ia hödeas u. 2l

Isikud, keS foowiwad oma peale wõtta walmistada
800 öõKappi, 25 riiete kappi,
20 puiti Istmetega, 40 s.ttllaii4a,

Söjawäe Koricri Walilsuse Korteri Osakonda, Tallinn ts,
Üuel tänawal 10. Mööbli kirieldused ja löõ'ingimisev saab
teada sealsamas iga päew kella 5—7 peale lõunat.

SSSM'SSSSSSSSSSSSSSSSSSMSSBSSWM
M MIW
omaette sissekäiguga soowitakse kohe üürid
WastuS flt. ~300 marka waewutasu".
SSSSSBSSSSBBSSSZZSBSSSSSSSSSSSKSSSZZi?

Wiruwärawa puiest. nr. 29.
Kõttasenmtaltit

? Wo im 5

tarwiS j
Wladimiri uut nr. 6, krt. 1. f oomilt osta- WäljamakZ luni Emk, 7">.UOU.
ja Wene teelt räägib,
WaSt. flt. „St. 2'le."
ta ZngliS ja Prantsuse keelt
UM
mõistab, palub kohta kontori
kes masina peal kirjutab. Eesti,

Maist hm till eine ai!

ehk majaSse laste juure. Tea

tada slt. „nr. #l7* all.
Hei»
SBBEK

tarwiS

Toom-puieSteel nr. 9, krt. 8.

W, Karja ja Sauna tän. nurgal nr. f
sconifüö elektri kellade transformaatoris!
(wo'l'i Dmli3riõõl3inm 2ZO meiu peolt hani SIBBwoHIpD

juustn tegemisel!;.
kaar on omal olemaS. Kauaaegne praktika ja kautsjonuvoi
muline. Pakkumised slt. sõna „S pet si alist" all saata

taea slt. „P-s-P." all.

fjaritiiii tiriu

Soowin piiraa rentida

ehk wöin äriosanikuks ehk ka palga peale hakata: terwe inwen

soowib õmbleja käealuseks, wõin

oma masinaga õmmelda. Tea

Trauspordi ja Stepi Walitsus
annab

40 boollpinlti,
wõiwad kirjalikud pakkumised kuni 20. märtsini f. a. sisse anda

tarwis

f« „Perfect" »|
»»»»»»»»«

wöib teenistust leida kantseleis.

Teat. harid, tsensuse ja end.
teenistuse ule slt. all.

Jnseneriwäe Walitsuse Warustuse Osakond
tarwitab suuremal arwul

Teenijat

MMMMM.

tarwis, kes ka õmmelda oskab
Waksalt puiestee nr. lv, krt. 2.

teenijat

TsilMlaij
Nasinal Uil

tarwis, keS hästi keedab ja
! iiiii! ii j
Räha autosid Uue Äollandi uul. 5 lubadega, mis Trans Wene keelt räägib. Rarwa m.
Tökatit
: Pikal uul nr. 15, : pordi ja Etapi valitsusest Kohtu uul. 12 välja antakse. Sin nr. 50-q, krt. 8, tl 2—6.
najamasse tulevad ka pakkumised kuni lö. märtsini sisse anda.
! ON saada 4
| fi. £eepin'i j
Ctenijat
Mskiwi
tänaval nr. 5.
Esmasp.,
16.
m
rtfil
s.
a.
t.
12
p.
müüakse
j kaubanduse kursused. j
Maanteede WalitjUses, Toompuiestee 3,
on tarwis Pikal tän. nr. 43,
l lrt. 4, tulla kell 4.
Spetsial tööjõud.
enampoßicumlse teel
LapsetDdruknt
Parandan ruttu
üks 4 aaStane, 2 arss. 5 werss. kõrge, sugutamiseks kõlbulik
sad kellad W. Karja tän. 2,

Kuulutus.

Noot neiu

konlorft on mflügl plahatid

j WWiÄe!
kursused

kes foowitab neiule koha kirju
tusmafina peale, wõib ka sõja

oinetlkolMle Ju kauplustele!

ja korralikult kunstlikud ja lcht

kõigis õpeaineteS ja walmiStan

Saaremasse panka

maantee nr. tv, krt. 2.

parandusele

Reljapäewal, 11. märtsil
Muusika

JUHATUS.

Kaswatäjä^

11. märtsil kella 6, 12. m. kl. 12.

kohtutest abielulahut., trahwi
ooper 4 aktis orkestri ja toori dest ja söjawäeteeai.t. wab. kiri.

Thora Kedbergi draama 4 wAlguS lell '/,8 õhtul.

IAJItHAfI BBHOHKJL

nr. 14—1.

osatähtede peale.

Algu» kell 7 õhtul.
Piletid müügil kl. l l-1 ja 5-7

tähtajaliste laenude eest ?V

üksiteenijakS tarwis Wiru tän.

Tähelepanemiseks!
Aus tänaw 3. Aus tänaw 3.

Eesti Kaupmeeste Osaühisuse „Liit"

OosWeoeDrHnoiealei

kaaõtegewufek.

«llte disKonteerlmlsel wõtJ Eesti Pann 6VI •

(oma fort.) Oskab wShe õm
melda. Kadriorus, Liiwa tän. karmis linna ligidale maale.
kirjut, asiatuudl. ja odaw. liikmetelt wSetakse wastu tellimist: küünalde, seebi ja sigaret- nr.
26, krt. 7.
R. 3lwes'« toim. S. Rco i Ude reale seltsi kantseleis W. Karja t. 3, iga päew k. 10—l.
Kaubelda Baltiski m. nr. 40
krantsi uul. nr. 11, krt. 6. vandad on kohe saavamal. Ettetellitud suhkru saad nüüd lõpu- Kats head wilunud
poes, reedel kella 12—2.
Kauaaegne praktika.

Hkraviata",

Bõliii liMm

arata]] hoiMorren! Icenude eest 15.mf1rt5.1920 IV

ja kõiksugu teist paUvekirju

'kohta, abielulahutuse,
Liinil I pühap., 14. märtsil kõigi»
trahwist wabaStam.,> Liiri ja
%li|f
ült
ktno-teater
„Apol«
«Dää-tähtede eelmüük Rah. lo»" näidatakse suurepäralist teistes asjus kirjutan asjat.
wa.il,kooli raamatutauplu.es. löökpilti .Wene kuldseeriast' Auel uul. nr. 9, F. A-eltmann.
Eesti panga maja».
„Prokurõöri naine",
Palwekirjad
walt eludraama 5-es jao», mille
Oraamateater.
peaosades paremad Wene näit
põhjustel ja ,iiü
lejad. Kassa awatud laupae perekondlistel
diskuse asjus wabastatr sekS
Reedel, 12. märtsil f. a.
witi kl. 6—iv õhtul ja püha andk;
wiibimata sisse. Kirju
l päewiti kl. 4—'.9 öht, 13. märt
Esietendus:
tatakse Pikal tän. 31—3.
sist alates on platside hinnad
järgmis d: I pl. 6 mrk., ii pl.
Nikael.
5 mrk.. UI pl 4 mrk.

Thora Äedbergi 4.waatu»ltne

wävemaS.e juwilusmõisa Wiru rannas. Teateid saab täng
kella 6-8 p. l. Datschi tänawal 4-b, k. 3, Drew i n e.

Ämmaemand tl
wõtb perekonnas kohta leida
MMi üMtniih.
kahe U tl. õpilase järele atra
M. Lindmann.
mi seks. Pakkumised slt. .Kas
Annan tarwiltkku nöu ja abi Eoowitau austatud publikumile sooje sa kttlme roogast, heast wataja* all.
S.Tatarski tän. nr. 40, krt. 0. materjalist ja puhtalt walnnstud osawa koka juhatusel,
taimetoidud iseäranis foowttawad haigetele.
Ämmaemand
QV 3ga õhtu kell 5 soojad pir u k ad. "Wtiß
ÜMint
Z. Michaelis
Kõige austusega
tunnistustega (armis Rarwa
Ülikooli kursused lõpetanud
A. luhkenson.

kauaaegse praktikaga, annad
Liikmed wõiwad kutsekaarta
nõu ja abu
neljapäeival, 11. ja reedel, 12.
S.
Brokusmägi
13, k. 1.
märtsil Lhingu ruumide» kell V
õhtul saada.

Eeskawas; Sinfoonilised poes»
mid «Paleused* ja„Huunide
lahmgf", «Surma tants", kla

keS masinakirjutamist, kirjawahetust ja raamatupidamist tuuneb

ämmaproua ja masseeria. Teen ja ühikast mõisa majapidamises abilS on, tarwitalakje koha

tohtri gümnast. Rootsi meth.
lärele. l j. dipl. Wötan mitmes,
haigeid «aõtu ja annan head

Kl IIWM

sovwib teenistust ettekandjaks,

poodi abiliseks ehk rätsepa
juure, tunnen wähe tööd.
Kirjal, slt. „Ä. T." all.

tiik k-stoltune.

I tarwis. kes Saksa keelt räägib,
l tunnistustega, wäikese lapse

piii pliil

Pakkumised palutakse osakonna kantseleide ?valki
tee nr. 4 sisscanda sõna „Palkumine" all Luni
16. märtsini s. a.

Transpordi ja Etapi Walitsus
M IMMI Mil PWM »
MM WM«.

juure. W. Roosikrantsi tän. ia suurema hobuse päitsed oti pakkumised kuni 20. märtsini s. a. stsseanda Transpordi )•
müüa Graniidi tän. nr. Z.
Etavi Kohtu uul. 12.
nr. U, krt. l.
LMmna trükitakW,

