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seaduseelnõusid t. lugemisel waS «.
Järgmine Riigikogu koosolek on teisipäeval; päewakorras arupärimised.
Täna algaS maakondade liidu juhatuse koosolek.
Kesk- ja kutsekoolide juhatajate koosolek Peetakse 27. märtsi! Tallinnas.
Viljamüügift Venemaale.
Üldine EeLti kunstnikkude tSSde näitus kuwatfustl.
Wnpidamisel linna haridusosakonnas on otsustatud Peetri kuju Vabaduse platsilt mahe
võtta ja Linda kuju umber paigutada.
Soomes üheaastase wäeteenistuse seaduse wastuwstmi
ftd sügiseni edafi lükatud.
Soomes sügisel uued walimised.
Inglismaa toetab Denikini ja Wrangeli mehi.
Leedu otfib rahvasteliidult abi Poola wastu.
Inglismaal lokaut tulemas; 399.999 töölist jäävad tööta.
Ameerika ühisrnkideS suur tööliste-liit tekkimas
India rahvuslaste juht Ghandi arretceritakse.
Slowaakia nõuab autonoomiat.
Poola ei wöta WSikse liidu majandus?onwerentüü osa.
LBm»a-Aafrika streiki tahetakse vägivallaga lõpetada.

..Valwe" paljaslused.

Riigikogu.

raakonnalinnakooli-walitsusele
ja ha
2)
ts e k o h wõi
e (mitte
kooliivalitsirse kandu)
Järgmine koosolek teisipäeval kell 8 p. I ridusministeeriumi kooliosakonnale, kui tar
Päewakorras on 5 arupärimist.
vis telegraafiteel. Abc.
Kommunistid päriwad valitsuselt 1) mis
Maksuta kool Saksamaal wõimatu.
kawatsetakse tööta tööliste ülespidamise
Meie paljastused ei ole kull alati märki tabanud, aga „awalik arvamine" paneb
Saksa
riigipäeva hariduskommisjon töö
kindlustamiseks teha, 2) kas kawatsetakse clit,
'meid
väga „Edasi" trükib „Walwe" kirjutused peaaegu sõnasõnalt ära."
aseme saamist wõimaldada. Kommunistid tab juba pikemat aega maksuta õpetusand
nõuawad 599 milj. marka laenu elumajade mise eelnõu kallal. Nüüd on tvMitsus teo
ehttamiseks sel puhul ja 3) millal wabasta tanud, et maksuta õpetuseandmine Saksa
toolides riigi Halloo mjajcminMüe seisukorra
tockse wangis olewad kommunistid.
varast vSimptu on. mr.
Jseseiswad sotsid päriivad aru riLgtteems
tuses olewate isikute spekulatsiooni kohta
OBiVhinut „T eataZ a" kirjastusel
(Venemaal) ja sotsialdemoktaadtd Kõimr
tn Ilmunud:
mõisast wäliaantud kohtade asjus.
A« J. Kuprini jutustus
õnnetused jakurßSd.
Õnnetud juhtumised.
Jäämurdja ..Jermvki" peal töötades sat
Sool.
tus Johannes Mägi sõrm söe tonni ja vintsi
kutsekoolide juhatajate haagi vahele ja sai puruks pigistattrd.
Juuli Preiverk kukkus, kes Inglise lae
koosolek peetakse 27. märtfil
va ..Castellano" peal töötas, redeli pealt
ära.
alla ja mivrdis jalaluu. N—i.
HSktdWMlnrsteeriumi VkMdstsel pee
Peale sõitnud.
takse ära kõigi kesk- ja kutsekoolide juhatajate
Jürgens ja Ko. hobusemees Mihkel Täpsi
koosolek 27. märtsil s. a. haridusinmistee. sõitis erla Wene turul Marie Litter'ile peale,
rhimi ruumides. Koosoleku päewakorras wiimane sattus vee alla ja sai raskesti pigis
on: 1) Koolinoorsoo waimline tasapind,
taba ja põrutada. Õnnettl toimetatt linna
refereerib Tallinna linna koolinõunik hra A. keskhaigemajasse.
Kuks: 2) koolinoorsoo organisatsioonide kor
Nagu Pealtnägijad tõendcüvad on Täpsi
raldamine õpetajate osavõtmisel; 3) eetilise väga hooletult sõitnud, ohje lcchtiselt hoides,
distsipliini tõstmine koolis: 4) õpilastele kun asarnafes MhwariKas kohas, nagu We
mõistliku meelelahutuse eest hoolitsemine; ne turu, ometi kõige suuremat ettewaatust
5) nõudmised uute õpilaste vastuvõtmisel
tarvis oleks. N—i.
koolidesse; 6) kontroll-kirjatööd keskkooli lö
Wargus.
petajaile; 7) minamaal-õpekawade muut
Gusww Päri teatas, e ttema sahvrist Lai
mine; 8) keskkooli uue korraldusega ühendu tän. nr. 12, ärawavastatud mitmesugust rii
ses olewad küsimused: 91 mitmesugused lä de kraami 44.599 m. eest. Marguse peolt
birääkimised.
tabati Ivan Andrejev, kelle käest varasta
Koolides ettetuleSatest SahejuhtmniStest tud asju 9599 m. wäärtuses kätte saadi.
N—i.
teatamise kord.
Haridusministeerium on teinud kõikidele
kesk., kutse, ja algkoolide juhatajaile kohuseks

igast iseäralisest juhtumisest, mis koolides
ette peaks tulema (nagu õpilaste wõi õpe
tajate poolt kordasaadetud kuriteod, mis koh.
tulikult karistatavad, õnnetud juhtumised
tpilaste wöi õpetajatega, ja muud sellesar
naft, ajawiitmatalt teatada: 1). kohalikule

Toimet, söödetud kirjandus.
E. Teg»ör. Frithjof. Skandinaawia
Kcrlewipoeg. Noorsoole jutustanud P. Grün
feldt. 1922. Tallinna E. kirj.-üh. krrjostus.
Jakob Mändmets. Saatuse tujud. No-Wellid. Tall. E. kirjastus.
Laste rõõm. Nr. 3ja nr. 4 1922. V.
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(Eesti tollttasiraamat)
Saksa keeles Dr. C J. Lippingi ja Dr. H. Skribanowitzi poolt kokkuseatud. »Aermes"i kirjastuse
tväljaanne Tallinnas. Sisu: Sisse, ja wLljaweo määrused (Tollitariif): Sisseweoks keelatud kaupade nimes
tik; Taara-tabel; Eesti-Soome, Eesti» Briti ja Cesti-Prantsuse kaubalepingud; Eesti seaduseandlus 1919.—1922. a.
kaubanduse ja tööstuse alal; Sadama maksud; Lootside ja sadama artelli maksud; Eesti tööstus ja kaubandus
ühes lisaga uute fiSsetveomääruSte (tollitariif!) üle 28 weebruarist 1922 a. Wabarilgi Valitsuse poolt
kinnitatud ja 3. märtsil Riigi Teatajas nr. 24—25 awaldatud
Staamatu hwd HLStt kSidetutt 800 Cmi. Saada »setmes*i ÜrjastuSärist Tallinnas, Vana Posti tänaw 7
Aoh. V. Abreltbaß rmttvl. ja teistest kuurem. raamatukpl. Tallinnas. Postiga saadetakse järelmaksuga kohe kätte.
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Mne wõlgade ktiflm.s.
Warssawi konverentsi puhul.
Hoolimata sellest, et meil ametlikult ja üksi Eesti vaid kõik piiririigid oma lepingu
Poolametlikult enam kui ükskord ott seleta te§ Wenemaaga vabastatud on Wene wõl
tud, et endise Wene suurriigi võlgade tasu gad» tasumisest. Nõnda on Läti saadi? Pa
mise küsimus meid. Piiririike, milgi kombe! riisis Prantsuse ajakirjanduses ilmunud sel
Puuduta ei või. tehakse sellest ometi viima lekohaste märkuste puhul õienduse avalda
sel ajal sagedasti juttu. Teatava määrani nud, milles seletatakse, et Lätimaa oma
on see koguni päevaküsimuseks saanud, mida
rahulepingu põhjal Wenemaaga 11. aug.
ühte seatakse 12. märtsil algama Warssawi 1920. a. igasugustest rahalistest kohustustest
konverentsiga.
Wenemaa wastu vabastatud on ja kõikuma
Eemalt võib tõesti paista, nagu oleks ta ka sel seisukohal tahab püsida.
võlgade küsimusega tõsi taga ja et selle la
Nagu näha. ei ole selles küsimuses kahe
hendamine Warssawi konverentsi peaüles sugust arvamist üheski piiririigis. Warssa
andeks ongi. Seda oletada oleks aga eksitus, wi konverents annab hea juhuse seda ühist
mis asjata meeli äritab ja millel ei ole õie- seisukohta weel kord allakciipsutada.
ti mingisugust olulist alust. Genua konve
Kahjatsema peab ainult ühte asjaolu sa
rentsi puhul on küll väljamaa ajakirjandu nimelt, et Balti riikide liidu teostamine se
seS kõnelema hakatud lepingutest nõukogude ni ikka päris lõpulikku kuju ei ole suutnud
Wene ja piiririikide wahel. mida mõned omada. Warssawi konverentsilt puudub
suurriigid ei tahtvat tunnistada. Sellest praegu näit. Leedu. Meie arvates oleks
vöiks ju siis kaudselt ka võlgade tasumise aga raske eksitus ühist platvormi, nii palju
küsimust wälja lugeda. Kuid meie ei või kui see ühenduses nöuk. Wenemaaga, lima
silmast lasta, et Tartu rahuleping sündis poolikult, üksikuid riike sellest eemale jättes.
liitlaste teadmisel ja nõusolemisel, mida Poola-Leedu vahekord on kahjuks terav, le
meie tunnistamine de jure nende poolt eral da ei saa ega taha keegi enam varjata. Kuid
di tõendab. Mis põhjus oleks neil siis nüüd need ühised ülesanded, mis kõigil piiririiki
arvama hakata, et kõik see midagi ei tähen del Gemia konverentsil täita, nõuavad tun
da ja liitlased meile kohustused tahavad pea givalt omavaheliste tüliküsimuste unusta
le panna, mis käivad üle meie jõu, seda mist. Kahest kurjast tuleb ikka valida väik
enam, et meie oma rahulepingus Wenemaa sem kuri.
ga end Wene keskwarandustest lahtt oleme
Jutlld Wene võlgade küsimusest, ükskõik
öelnud ses teadmises, et Wene võlad meile kust poolt nad ka lendu lastud, ei või meid
midagi korda ei lähe.
eksitada. Meie vahekord Wenega on selge.
Wististi on võlgade tasumise jutud roh Kui seS asjas aga siiski tahetakse poliiti
kem Wene pagulaste kui kellegi muu välja list põnevust näha, siis võib sest meile ai
mõeldus, sest selle elemendi vaenulikkust nult kasu tulla: Balti liidu loomise kiirusta
piiririikide wastu tunneme liig hästi.
mise vajadus saab kõigile käega katsutavalt
Ühtlasi ei saa tähendamata jätta, et mitte selgeks.
Mullu Mema st ülesannetest.
Paraku tulevad meie pahempoolses aja
kirjanduses ja ka mõningate üksikute lühidalt
mõtlejate asunikkude poolt helid kuuldavale,
mis liiga kaugele lähevad omas piirides.
Tuleb kahelda, kas on see nende herrade tõsi
ne mõtlemine ja arusaamine, wõi on siin
mõne poliitilise ~kniffigv"-tegewist. y **;
Riik peab kõik andma: raha, metsa, too
jõudu, hooneid ja isegi kohustama kogukondi
Ei saada ka kõige parema energia asunikule hooned üleSehitama ja metsmna
ja tahtevõimuga raskustest üle ilma. välise terjaali kohale vedama.
Ja seda kõik ilma mingisuguse tagati
abita. Riigil on paratamata kohuseks esi

Asunik oma majandusliselt raske seisu
korraga on jutu aineks saanud seltskonnas
ja weel rohkem ajakirjanduses. Ei taha su
gugi rõhutada, et see üleliigne ja põhjuseta
oleks.. Nende seisukord on tõesti äärmiselt
abitu, mis riigi kui ka iga kodaniku tähelpanu
Peab vangistatus. Esimeste vagude ajami
rv pn mõistetavalt raske, kus kõike: hooneid,
loomi, wiljaseemet ja põllutööriistu tuleb

mest abi ja tuge asunikule anda, et see omale

jalgele virns tugeda.
Lutfiser. 13
Jean de la Hire'i romaan.
Tunnen sind ja usun sind.
Kuula mind nüüd, kallis sõber! ütles
hra Prillant nüüd juba natuke wärisewa
häälega... Sestsaadik, kui see tähtis kon
werents wälja on kuulutatud, s. t. kuus päe
wa juba saan ma iga hommiku nüüd niisuguse

rohelise paberi... Wõta, 10e... See on tä
nane ... Wiis teist on samasugused.
Prillant lükkas Sainclairi ette laua otVale ühe neist sinistest, kahekordselt kokku
murtud paberilohekestest, mida post müüb ja
laiali saadab „pneumaatiliste telegrammide"
nime all.
Sainclair wöttis telegrammi rahulikult
kätte ja luges:
Herra Alexander Prillant
ministrite nõukogu esimees ja siseminister.
«Loobuge konverentsist: keelduge toeta
mast kaevanduste omanikkude ühingut: lü
kake tagasi üleüldise tööliste liidu ettepane
kud.

Kui teie seda ei tee, siis teie poeg, keda
ma iga kuue tunni tagant natuke kägistan,
kägistatakse ja tapetakse lõpulikult: ta su
reb 7. mail kell 12. Lu t s i f e r.
Sainclair jäi kolmkümmend sekundit
täiesti liikumatuks ja keeletuks. Ta oli wäga
kahwatu. Siis pead tõstes ja oma suurte
mustade Wälkuwate silmadega sõbrale otsa
waadates, ütles ta kuivalt:
Kas see ei ole mitte mõni õudne nali?
Prillant raputas eitawalt pead. Ta püü
öis rahulikuks jääda, kuid tema hääl oli
siiski äritatud, km ta wastas:
Järjekindlalt neli korda päewas
kell 6, kell 12, kell 18 ja keskööl haarawad
nägematud käed metsikult minu armastatud
poja Henri kõri ümbert kinni ja kägistawad
teda... Teda lämmatatakse. kägistatakse...
Ta hingeldab, koriseb ja hing on peaaegu
välja minemas... Siis lõpeb äkki kägistus
ja kägiStaja sõrme jäljed jäävad kaela peale.
Silmapilk õudset vaikust.
Sijg jatkaS Prillant:

Aga selle juures ei või milgil kombes
õigustatud seisukorda, keda teised kihid alatt maaharimist
tagumisele plaanile asetada,
valmis peavad olema teenima ja aineliselt
vaid
seda
tuleb
ühtlasi ja esimese rinnas
Loetama.
teha.
Meile kantakse kõik ette ja sina võta ja
Maa annab seda juba aasta ehk paar,,
muud kui söö, ilma et sul enesel tarvitseks
pärast mitmekordselt tagasi ja aitab tun
käsa liigutada...
Ei seda ei taha meie mitte. Seda keelab tavalt meile kaasa muu sihtide teoStamtser-.
Nii mõnigi wõib küsida: aga fee nõua",
meie kodaniku tunne.
kõik
palju raha ja seda meil just ei ole.
Meie ei taha, et me.d demokraatlises rü
Ka
siin Peame jälle iseendid aitama.
gis eesõigustatttteks tehtaks, meie ei taha
Ei maksa nõuda, et seda kõik rnk peaks
mitte alati armupalujateks jääda, vaid meie
tarvitseme abi ainult esialgseks asumiseks ja tegema, sest see on teisendatud kujul iseenese
selle võtame meie vastu seS teadmises, et käest nõudmine, vaid astume vastavat
samme wabariigi valitsuse ees, et rngt poo
seda kord tasuda.
Kes see riik siis on kui kodanikud ise ja lähemal ajal saaks as u n ik k u d e p o Ilu
kust need riigi sissetulekud saadakse kui mitte pank asutatud, kust madala-protsendtlM
laenu saada võiks, kusjuures teatav protsent
kodanikkude taskust.
Riik püüab meile praegu võimalust möö ka kapitaali kustutaks.
Ja võla tegemise eest ei matsa energun
da vastu tulla, nagu arvama Peab.
sel
ja
hakkajal asunikul mitte tagasi Põrgata.
Meile võimaldaks? loodetavasti odavat,
Uskuge
maale mark laenuks ja ta maksab
pikaajalist laenu, odavat metsamaterjaali ja
aasta pärast teile kaks tagasi.
muud soodsatel tingimistel.
Meie ei või igavesti lootma jääda riigi
Wõib koguni loota, et esialgsetest protsen
peale, kel muidki ülesandeid.
tidest esimestel asumise aastatel loobutakse.
Meie tulevikku kindlustab meie ammu
Sellega olekS meile tee valmis sillutatud
ihaldatud
maa, mida meie kohus on kõige
ja siit peale tuleb asunikul enesel edasi
tõsta.
hakata sammuma, et tugevale ja wankumata kõrgemale kultuurilisele tasapinnaleAsunik.
alusele oma majapidamist rajada.
Ja siin tuleb täit tähelpanu pöörata selle
peale, mille pärast me senini oleme võidel
uud ja mis asuniku olemise ning elu aluseks
on, see ott maa.
Maast oleneb terve asuniku tulevik. .
Maa harimine ja kultiveerimine peab
esimeses järjekorras sammuma aruka Põllu
mehe-asuniku tegutsemises. Mida kõrgemaks
suudab asunik Põllu kultuuri tõsta, seda suu
remaks kasvavad tema sissetulekud ja seda
vähem on asunikul tarvidust välise abi
järele.

Pealegi kõnelevad mõned asjaolud kõigi
ti selle kasuks.

Meie krundid ei ole niivõrd suurteks
planeeritud, mille harimine ülejõukäivaks
läheks. Hea tahtmise juures, hoole ja vana
raugemata eestlase visadusega jõutakse tõesti

niikaugele, et asuniku põldudel tugevamad ja
paremad viljad heljuvad kui endistel mõi
fate -WwMedÄ. «* /•; .»»»**»<
Ei saa kuidagi päri olla mõningate asu
nikkude arvamisega, ei esialgu muretseme
hooned ja muu kraami, siis alles hakkame
maad harima.
Hooned ja põllutööriistad tulevad tingi-,
seta!
mata muretseda, ilma nendeta ei või eesku
Seega asetakse üks osa kodanikka ees- julikku majapidamist ette kujutadagi.
Kolm esimest päeva vaatlesin, mõtle
sin järele ja vaikisin kõigile sellest kuulmata
ja ettekujutamata nähtusest <.. Kolmanda
päewa õhtul telefoneerisin professor Lour
melile: tema oli aga Itaaliasse sõitnud...
Kutsusin kohe enda juure politsei prefekti ja
kaitsepolitsei ülema... seati sisse postkonto
rites üleüldine walve inimeste järel, kes
pneumaatilisi telegramme ära andsid. 1, 5.,
ja 6. mai õhtul arreteeriti kolm naist. Need
olid kõik elsaslased. Nad kuulati kohe üle
waadati ja uuriti läbi. Leiti, et nemad ta
litasid hüpnootilise suggestiooni mõjul. Nen
de tahtejõud ei olnud enam nende endi või
muses ja nemad ei mäletanud enam midagi.
Siis, meelt heites, kutsusin sind.
Prillant vaikis.
Jälle silmapilk hirmsat vaikust.
Sainclair ütles lihtsüdamliselt:
Mispärast ei tee sa siis selle „Lutsi
feri" tahtmist?
Prillant wastas samasuguse lihtfüdam

kätte maksta oma poja eest...
Kuid Sainclair. kes ka üles oli tõusnud,
haaras järsku sõbra kätest kinni ja ütles, te
male otse silmi waadates, kindla ja autori
teetliku häälega: ;
Aleks, sina usaldad mind täiesti?
Jah, usaldan sind täiesti! kinnitas
Prillant rõhuga.
Kui sinule ütlen, et sinu poeg ei sure
mitte, siis usud sa seda?
Jah, siis usun seda!
Siis lähed sa rõõmsa meelega omo
kohuse täitmisele?

Jah, lähen.
Sainclair naeris veidralt ja trimnseeri
walt. See oli hirmus naer hirinsal silma
pilgul, ja ta ütles:
Mina ütlen sulle, sõber, et sinu poeg
ei sure mitte!
Äh, Jean!...
Waikik... On tarvis tegutseda. Kus
on Henri?
likkusega:
Oma toas oma Inglise kooliõpetaja»Et iialgi!... Olud, asjad, mitut utt naga ja oma õpetajaga.
newiku prestiish, minu waated praeguse
Needsamad, kes tal aasta ja kolme
sotsiaalse kriisi kohta: kõik see tahab, et mina kuu eest olid?
pean praegusel silmapilgul olema selleks
Jah, needsamad: miss Ellen ja Ver
ainsaks inimeseks Prantsusmaal, keS palju feuil.
deks aastateks kõrvalõaks kommunistliku re
Ta on riides?
wolutsiooni hädaohu!... Minu kui prants
Jah, ma olin tema juures, enne kui
lase, kui ministri, kui haritud inimese kohuS sulle telefoneerisin.
on tegutseda...
Wäga hea! Ma viin ta ära.
Ta ajas end oma leentoolis sirgeks, ja
Sina...
ütles kähisewa kuid kindla häälega:
Kahtled sa veel? küsis Sainclair.
Minu poeg Henri sureb vahest kell 12.
Ei, ei! Mine ja wõta teda. Tee te
Ja kell 12 wabariigi ministrite-nõukogu esi maga mis tahad, kui sa ta ainult päästad...
mees. kõrgem võimukandja Prantsusmaal,
Wiin ta ära, kuid ma ei tea, millal
hr. Prillant, avab wahest koosoleku, kus kok ma ta sulle tagasi t00n... Nädala pärast,
kuleppele jõutakse töö ja kapitaali wahel... kahe nädala pärast wõi koguni ühe kuu pä
Ja pärast? küsis Sainclair ikka weel rast... Elavana, elavana toon ta sulle taga
rahulikult.
si, ära selle juures kahtle!...
Ah pärast!...
Mina ei kahtle sugugi... Kuid sa tead
Isa kattis oma näo kätega. Ta hakkas ometi?
nuuksuma ja kõik tema keha oli vapustatud
Aiman! Mõistan! Jah, ma tean!...
valust. Kuid siis ajas ta oma tugeva keha
Siis seleta paari sõnaga...
Ei, tegutseme! pärast kõneleme.
jälle sirgeks ja ütles järsult:
Pärast pühendan kõik oma võimu, oma
Sul on alati õigus, alati, alati! läh
omavalnja viha selleks, et me siiS.-

kaudv: I

Henri Prillant ei olnud unustanud „onu"
Sainclairi, kes temale alati töi või saatis
kõige kenamaid mänguasju, niisuguseid,
gu neid ei olnud teistel lastel, keda Henri
Trocadero aias wõi naabermajades voota
mas käis.
«Onu Sainclair" wõeti wastu naeratuse
ga, musudega, kuid ka wäikse piinatud loo
ma abipaluwa Pilguga, kes kannatab, kardab
ja millestki aru ei saa.
Suure waewaga oma liigutust tagasi hoi»
des, ütles Sainclair Henrile:
Mu väike poiss, toalu, mis sa juba
mitu Päewa wahete-vahel tunned, mina
tahan selle walu ära arstida. Ja siis lubab
papa, et ma sulle suurt, suurt rõõmu wal
nistan... Arwa ära, mida?...
Mida? mida siis? küsis laps, ahnest
uudishimust Pärani silmil.
-- Reis, ilus reis?... Automobiiliga!
Meie sõidame kohe ära... Papa lubab, eks?
Muidugi! muidugi! ütles herra Pril
lant naeratades, kuid pisarateni liigutatult.
Oo! autoga! hüüdis laps, käsi plaksu,
tades.

Ja ta hüppas Sainclairile kaela.
Kolm minutit hiljem astus maadeuurija
wäikse Henriga ja miss Elleniga oma tor
peedosse. Herra Prillant ise ja õpetaja Ver
seuil kandsid waipu ja mantlid autosse.
Sainclair ütles Pilou'le järsult ja ' kuiWalt, närwiliku ja kalgi häälega, km temal
wahel oli, kui asi puutus elu ja surma:
Ptlou, kell on pool kümme... Kell
pool kaksteistkümmend peame Havre'is ole.
ma... 228 kilomeetrit.
Jõuame küll seks ajaks sinna! Aute
gummid ON uued, ta on mul kolm tagawara.
ratast... Isegi kui mõni gummi peaks lõh.
kema, jõuame pärale. Tee on kohati nii
õige, et wõin 150 kilomeetrit tunnis teha...
7 *"£?'. "^alöan swd ja sinu masinat.
Herra Pnllant poole pöördes ütles Sain
clair weel kord:
(Järgneb.)
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SSjawäeteeuistuse aeg Soo
mes endiseks jäetud.
Helsingis, 10. märtsil. Sõjawäeteenistuse
seaduse kolmcmdail lugemisel seletas peami
niSter Wennola, et see seadus ei o-le sugugi
militaristlik. Ta tõrjus tagasi süüdiswsed,
nagu oleks Soomel kawatsus Wenemaale
kallale tungida. Just aga Wenemaa. kus sõ
jowäeteenistus kaks aastat kestab, wöib oma
sõjowäe diktatuuri pärast kardetawaks saa
da. Kawatsetawa Soome-Poola lepingu
kohta ütles Wannola: Ei wõi juttugi olla
sellest, et see leping, mille teostamine weel
kindeil ei ole, kclllaietungimise poliitikat tä
hendab. Selle lepingu eesmärgiks on ai
nult Soome iseseiswuse kindlustamine. Lõ
puks lükati sotsialistide häältega ühoaastase

suurenenud. Britt osamaks raWicKtelndule
on tulewal aastal 111.000 iwelftertingit,
wörraldes 78.000 käesalewal aastal.
ETA.
Tööd Inglise tööta töölistele'
London, 9. märtsil. Londoni maa-alused
raudteed tahawad lähenml aja! oma wörku
laiendama ja parandama hakata. Selle ka
si» teostamine läheb maksma umbes 5 mil
joni naelsterlingit. Walitsus on omalt
Poolt walmis kindlustama- seks otstarbeks
tehtawa laenu protsente. Seeettewõte
annaks umbes 20.000 töölisele ka
heks aastaks tööd. ETA.

300.000 töölist jääwad tööta.
London, 9. märtsil. Pärast konwerentsi,
wäeteenistuse seaduse wastuwõtmine sügiseni
mis terwe päewa kestis, katkesid läbirääki
edasi, mis ajaks uued walimised ära peetakse.
miste masinaehitustöösturite ja ehitustöö
Nii jääb siis esialgselt maksma wana wäe liste ametiühisuste esitajate wahel. Näib
teenistuse seadus, mille järele wäeteenistuse möödapääsematu olewat, et lokkaut tulewal
aeg on 15 Kaid, spetsiaalwäeosadele aga 18 nädalal wälja kuulutatakse, mille tagajärjel
kuud. ETA
300.000 töölist lahti lastakse. ETA.
Voola et wõta Wäikse liibu majandus kon
werentsist osa.

..Svenska Dagbladet" teatab 4. märtsil
Belgradist, et Wäikse liidu majanduslisest
konwerentsist ükski Poola esitaja osa ei wõ
ta. Poola keelduda wõimalikult Wäikse lii
duga ühinemast, kuna ta huwid mitte täie
kikult wiimase huwidega kokkukõlas ei ole
wat. Eritt Wene kü siinuses tcchtwat Poola
käed wabaks jätta ETA.

Paberossid
„ltte kõige"
Ainult 80 penni tilkl.
O/ü. ..Tvbak.^

India rahwuslaSte juht arre
teeritakfe.
London,
10.
märtsil. Reuter. Delhist
Poola walitsuse-kriis.
telegrafoeritakse 10. märtsil: Walttsus vt
Poola ajakirjanduse-büroo teatab 9. märt süstas lõpulikult Gandhit täna arreteerida.
iil: Poliitiliste erakondade esitajate konwe
ETA.
rents jõudis otsusele, et wõimata on moo
dustada parempoolset kabinettt, kes toetaks
Streik Löuua-Aafrikas.
parlamendi enamusele. Teisipäewal aruta Balitsus mobiliseerib politsei kõwendamiseks
sid seimi erakonnad Danzigi Poola saadiku
söjawäge.
Plucinski kandidatuuri, kuid Plucinskil on
London,
9.
märtsil.
Reuter. Johannes
wõimata Warssawi sõita.
burgist
teatatakse:
Walitsus
mobiliseeris po
Eelplaanile seati jällegi Ponikowski kan
lttsei
köwendamise
otstarbÄ
suurtükiwäe,
didatuur, kes, (kiri eelmise kabineti koos
ratsawäe
ja
mitmed
polgud
jalawäge.
Wa
seisus Mõni muudatus ette.
litsus
on
otsustanud
praegust
Mpssbedä
häält poolt ja 135 wastu saa?'.
petada.
õhtuks oli seisukord niiwõrd selginud, et
Maekaetvandttstrs jälle tSsiseb rahutused
sernti esimees Tromczinski otsustas riigi
olnud.
peale ette panna Ponikowski kandidatuuri,
London, 9. märtsil. Johannesburgist toa
pärast seda kui ta nõu oli pidanud nende
rühmadega, kes oma nõusoleku tingimiseks tatakse: Mäekaewandustes olid eila jällegi
tegid Wilna küsimuse õnneliku lahenduse tõsised rahutused. Streikijad püüdsid Vaa
Ponikowski poolt. Igal juhtumisel sakiskuda ka teisi töölisi, kes tähelepanemata
olid jätnud nende üleskutse üleüldise strei
peetakse kindlaks, et Poola wä
giga ühinemiseks. Ka tuli ette kallaletungi
lispoliitika siht muutuseta
misi pärismaalastele. ETA.
jääb, sest et Skirmunti aruanne minewal
nädalal wälisasjade kommisjonis rõhuwa
Hispaanias uus valitsus uwodustatud.
häälteenamusega wastu wõeti. ETA.
London, 9. märtsil. Nagu Madridist tea
tatakse, on uus Hispaaiia kabineti kokku sea
Leedu otsib rahwaste liidult abi Poola
tud. ETA.
wastu.
Leedu wallrtsus pööras 5. märtsil rahÜhisriikide tööliste liit.
Äasteliidu poole märgukirjaga, milles tä
London, 9 märtsil. Suur Ühisriikide töö
hellpanu juhitakse selle peole, et Poola wägi liste liit, millest osawõtaiwad üle 2 miljoni
tungida erapooletule maaribale, mis Poola kaewandus-, raudtee- ja transporditöölist,
ja Leedu wägede wahel asub. ETA.
ootab nüüd kinnitust mitmesuguste ameti
ühisuste poolt, kellest paljud. juba esialgselt
Wilna ajutise valitsuse esimees ametist
nõusolekut on awaldcmud. ETA.
lahkunud.

Poola ajakirjanduse büroo teatel 9. märt
Cheboh-gani linn Ameerika»
sist on mõni päem enne Wilnja seimi dele
tuleroaks saanud.
gootide sõitu Warssami Wilna ajutise walit
London, 9. märtsil. Washingtonist teata
suse esimees Meisitowicz ametist lahkunud.
takse: Cheboy-gani linn (Michiganis) ähwar
Tema kohuseid täidab nüüd Mokrzecki.
dab täiesti tuleroaks saada. Tuli möllab
ETA.
sedl piiramata. ETA.
ooo
Inglaste plaanid Wenemaa
ülesehitamiseks.
GmiSsioonipangad Balti riikides. Mask
wa—Peterburi raudtee.
Nagu „Echo de Paris" kuuleb, seista ing
M ZMlllle
laste plaanis Wenemaa ülesehitamiseks kõi
ge pealt emissioonipankade asutamine Balti
Miili
riikides, kuna üheks esimeseks sammuks We
nemoal enesel oleks see, et wälisriigid Mosk
wajab ühistegelise informatsiooni japro»
wa-Peterburi raudtee kordaseadmise ja eks
paganda alale ajakirjanduslise Vilumploateerimise endi kätte wõtaksid. Kui see
tähtjas raudteeliin jälle on korda seatud, siis
arwata inglased wõiks asuda kogu sel
le raudtee piirkonna majanduslvsele korral
OIMU
damisele.
Inglise kokkuhoidmise potti,
tika.
London, 9. märtsil. Riigi kodanlisw
asutuste wäljcmrinekud 1. alprill.il algawaks
tegewusaastaks on arwatud 383 miljoni
naelsterlingi Peale wõrreldeS 590 miljoniga
eelmisel oaStal. Seega oleks kokkuhoitud
207 miljoni. IdchwaStelnt on üks nendest
wccheSteft asutustest, kelle wäljmßnekub on

Ühistegewuse ja Võõraste keelte tund
mwe ja põyjolik Eesti keele oskus tin»
gimata tarwilik. Goowiawaldused ühes
fennise tegewuse kirjelouseaa jäetagu

& T. ft. sekretariaati. Tallinn, Wiru
«Srawa puiestee Iõ.

Riigikogu
kooSolek 10. mSr
Juhatab J. Kukk.
Väikemaapidajate rendile
Riigikogu liikme woiituseo on maha pingute pikendamise seadus
pannud Hans Kruus ja Karl Ellis.
sotf.-dem. rühma esitis antakse maakorral
Päewakorras on 18 punkti, nende seas duse kommisjoni wiiepäewase tähtajaga.
ka riigi 1922. a. eelarwe. Suurem jagu
Kommisjoni saadetakse ka 2. lugemisel
päewakorra punkttdest on lühikesed, piiratud olew pärandusmaksu seadus ja ises.
tähtsusega seaduse-eelnõud 1. lugemisel.
sots. rühma amnestia seadus.
Rahaministeeriumi koossei
Määratakse weerandtunniline waheaeg
su ja palgamäärade muutmise seadus kell 7.30 min. Peale waheaega jatkatakse
tekitab mõningaid waielusi. Leitakse (A. waielusi riigi 1922. o. eelarwe puhul. Sõno
Jõeäär ja J. Piiskar). et tolliamet
saab Rkl. M. Martna (sots.-dem.)
mkka, mille arwu 'uurendamist walitsus 167
M. Martna: Meie praegusel eelar
inimese wõrra on nõudnud, on meil juba wel on oma wäike ajalugu. Riigikogu wõt
nüüd liig palju, kuna tööd ivähem on km tis ta arutamisele ilma et selle juures üldi
Wene ajal. Rahaasjanduse kommisjon on seid läbirääkimisi oleks pidanud. Ajakirjan
siiski omalt poolt tarwilikuks leidnud, et dus püüdis eelartve kommisjoni tööd jälgi
tolliametnikkude arwu 130 wõrra tuleb suu da. aga eelarwe kommisjon lõi enesel jalad
rendada. Seadus wõetakse 1. lugemisel alt ära sellega, et ta ajakirjanduse esitajaid
wastu.
kommisjonide koosolekutest osa ei lasknud
Põllutöö ministeeriumi amet
wõtta. Nõnda oli rahwale tarwilik infm
nikkude koosseisu ja palgamää
matsioon wäga puudulik. Tulewikus peab
rabe muutmise seadus, mille põhjal tähen eelarwe arutamisel tingimata teist teed käü
datud ministeeriumi juure endise statistika ma.
osakonna asemele statistika büroo wähema
Rahaminister omas sissejuhatawas kõ
arwu ametnikkudega asutatakse, wõetakse nes waatas eelattoe peale roosiliste klaaside
waielusteta wastu. Samuti ka riigi läbi. Meie kuulsime erla, et aruandja herra
kantselei, siseministeeriumi,
Kukk oma kõne esimesel poolel ka kaunis
töö- ja hoolekandeministeerin
roosilist klaasi tarwitas ja alles pärastpoole
m i (töökaitse kommissaride jaoskondi suu mustema ette tõi. Meid, sotsialdemokraate,
rendatakse kümneni), teedeministee huwitab eelarwe juures see, kuidas raha kok
riumi koosseisude täiendamise ja muut ku wõetakse, mida niki walitsedeS ära tar
mise seadused ja posti agentuuride witatakse. Nagu teada, algawad meie sisse
seadus, mis postiasutuste wõrgu tihenda tulekud otsekoheste maksudega, fee on tulu
mise ja rahwale kättesaadawaks tegemise maksuga. Sotsialdemokraadid on igal pool
poole sihib.
otsekoheste maksude poolt. Minewal kewa
Waielusi ei sünnita ka lõbustus del andis meie rühm Riigikogu juhatusele
maksu seaduse § 3 p. 3 muutmine, kirja sisse, kus nõudsime ühekordset waran
mille järele linna- ja alewiwalitsustele lõ duse-maksu wõi selle warandnse-maksu seo
bustuskohtade istekohtade pealt oma äranä dust, liikuwa waranduse juurekaswu' mccksu
gemise järele lubatakse maksu wõtta, mille seadust, kapitaali juurekaswn ja pärandus
ülemmäära siseminister kinnitab.
maksu seadust. See on suur eksitus, kui meid
Teine omawalitsuste maksudesse puutun» tahetakse uskuma panna, et meie otsekohes
täiendaw seaduse-eelnõu, millega linnaela tes maksudes edasi oleme jõudnud. Meie ei
rakkudele Miljaattkud; "l äžf bYti st äd e ole mitte sammugi edasi jõudnud. Ühtegi
l u ba d e pealt w ö e t a w m a k s 1. jaan. seadust ei ole juure tulnud otsekoheste «mk*
s. a: läheb wastawa linna heaks, wõetakse 1, fude suurendamise suhtes. Kui meie mine
lugemisel wastu.
wal aastal rohkem tulumaksu sissewõksrme,
Kergesti wõetakse wastu ka seaduse-eelnõu siis tuli see sellest, et üks osa üleminewa
Närwa linna ühe miljoni marga suu aasta wõlga minewal aastal sisse tuli. Rii
ruse sõjaaegse wõla kustutamise koh gikogu juhataja, kui ta selles eelarwes oli
ta ja koolimajade ehitusfondi
kiitnud, mis kiita oli, jõudis lõpuks otsusele,
seadus. Wiimasega asutatakse riigikassa et meie oma wäljaminekute poolest halwe
peawalitsuse juure koolimajade ehitusfond uras seisukorras oleme kui Saksamaa. Tal
<5OO miljoni m.). millest omawalitsustele on selles tükis õigus, see on siis, kui meie
uute koolimajade ehitamiseks, ümberehita Saksamaal ka sõjakulude ja sõjakahjude sum
rniseks ja omandamiseks pikaajalist laenu mad arwesse wõtame. Meil aga söjakulusid
(kuni 35 aasta peale) ja laenu-protsentidest selles mõttes ei ole, tähendab, meie majan
ühekordseid toetussummasid antakse.
dusline elu on weel wiletsamas korras, kui
Seadus põllutööliste tööaja
Saksamaal, kuna ta meil ometigi wõrdlemisi
palgaolude korraldamise kohta,
parem peaks olema, sest et meil sõjakahjude
P. Keerdo, O. Gustawsoni ja J. Soans'i ehk restauratsiooni summasid maksta ei ole.
esitts, antakse töökaitse kommisjoni.
Koosolek lõpeb kell 9.55 min.
ne mmllase soowiawalduse Puhul Eestt me
rewäe teeniswsest lahkuda, oli ka kapten
Salza srmnitud wastu tahtmist teenistusest
lahkuma. Pärast kutsuti kapten Salza oma
kohale tagasi. Tema on alati korrekt
Etteheited, nagu oleks tpabaduse ristide endisele
selt ja lovaalselt, kõike oma jõudu tema peale
mustamise tõõ ja
sõjaministeerium.
(Lõpp).

annetamisel seljatagused mehed enämsoodus

tatud tingimistesse seatud, on ilma põhju
seta. Wahwuse eest on wäljaantud umbes
1590 wabr. risti, kuna teenuste eest 300 risti
ümber on antud. Wiimastest on paljud ka
just neile antud, kes sõjamäe liinil kaasa
töötanud. Nii on frondi mehed üle 5 korra
nii palju ristisi saanud, kui seljataguses tee
ninnd isikud.
Muulaste küsimus
on palju etteheiteid sõjaministeeriumi KaA
tu esile kutsunud. Sõjaminister tähendas
selle kohta, et wabadussõja algusel muulasi,
kes sovmisid Eesti mägedes teenida, kerge
malt wastu möeti. Tihti oli see ka õige tar
wilrk, näituseks nievewäes. Pärastpoole, kui
sõjamäe rahujalale seadmisele asuti, oldi
sunnitud muulasi tarwitama, kiri eriteadlasi
tehnika alal, kellest Meil suur puudus. Siin
peab muUlasi sallima seni, kui meil omal sel
lekohaseid jõudusi asemele seada ei ole. Wii
masel ajal ei ole muulasi sõjaiväkke mitte
juure wõetud, Maid nende arm on kahane
raid. ..Walwe" teeb suurt nummert edasi ja
ka nüüdse merejõudude juhataja staabi üle
ma kapten Salza lahkumisest omal ajal. Kap
sen Salza on meil ainuke kõrgema erihari
dusega merewäelane. Tema on suurt tööd
teinud Meie meremäes selle operatsioonide
hääks kordaminekuks. Muu seas oli kapten
Salza ka just aseadmiral Pitka tähtsaks
abiks. Aseadmiratt wäljaastnmise tõttu mö-

pandud ülesande täitmisel kasutades, oma
kohust täitnud. Nüüd kapten Sa-lzale kalla
le tungida on täiesti ülekohtune.
Optantide küsimus.
..Walwie" näeb ka selles kuritegu, et kõr
gemaid sõjamäebasi, kes optantidema kodu
maale tulnud, söjawäeteenistusesse mastn
on Mõetud. Eriti tungib „Walme" mitme
kindralstaabi haridusega ohwitseri kallale,
kes Eestt sõjamäes kõrgematele kohtadele on
määratud. Sõjaminister näitas aktide na
jal, et süüdistused üksikute ohmitseride was
tu, nagu polkownikud Töcwand, Kilk.Sikka.
Oinas ja Parm täiesti põhjendamata on.
(Peatame sõjaministri seletuste juures selles
asjas pikemalt tulewikus). Ülemal nimeta
tud ohmitserid on kui kõrgema sõjawäelise
eriharidusega isikud meie sõjamäes wäga
tarwilikud. Alguses wäiksemate kohtade
peal olles, on nad sõjamäe ülemate poolt,
kui kohased kandidaadid, kõrgemate ülesan
nete täitmiseks ette pandud.

Sõjawäe süsteemi asjus
on ..Walwe" etteheitnud, nagu ei oleks
praegune sõjaminister siin tarwilisi ettepa
nekuid teinud. Sõjaministri seletuse järele
ei ole tal seda ka tarwis olnud, sest et sõja
mäe rahuaegne kord juba enne tema ametis
se astumist malmis oli. DM ainult üksikuid
täiendlüi ja mrmdatufi teha.
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Rahwamajattdus.
Kaalude küstmu».
Eestis tahetakse üle minna Wene mõõ
tube juurest meetrisüSteemi juure ja tehakse
selle kohta käivaid korraldusi aegajalt. Im
mestel on aga vanad mõõduriistad ja uuen
damine ei lähe juba sellepärast ruttu. Peab
aga ka seda arvesse võtma, et mitte ainult
mõõduriistad ei ole vanad, waid ka inimeste
peab ettekujutuses on vanad mõõdud ja neid
on seal' raSke uute waStu vahetada. Hulk
aega peab inimene enne elama, nägema ja
kaaluma, kui ta ettekujutuse omandab, kui
pikk on näituscks küünar või kui raSke on
nael. WiimakS on tundmine nii selge, et
võib palju nägemise järele otsustada. WSe
takse nüüd uus mõõt, siis tuleb hakata uueStt
õppima. Weel enam. Tuleb hakata kõiki
uusi kaalusid ja mõõtusid ettekujutuses va
nade peale ümber rehkendama, et aru saada,
kui suur uus mõõt õieti on. Wanem inimene
ei õpi üldse enam uut mõõtu nii ära, et ta
seda mõõtu omaette oSkcckS ette kujutada,
vaid ta rehkendab ta ikka vana peale ümber.
Wõtame näituseks kilogrammi ja naela.
Meie oleme harjunud ostma naelaga ja teame
kui suure hulga suhkrut ta eest saame, miS
hind on, kui Palju fee hind endisest kallim
või odavam on jne. Terve rida ettekuju
tusi käib naelaga ühes, meie oleme kindlad
nende juureS ja teame, mis peale meie välja
läheme, kui meie naela küsime. Ütleb nüüd
kaupmees korraga, et temal naela ei ole
müüa, waid ainult kilogrammid, siiS oleme
segi. OlekS see kilogramm weel olemas kaks
naela, siis oleks kergem otsa peale saada. Ta
ei ole aga õieti kaht ja pooltki, waid 2,44.
Rehkenda nüüd, mis see õieti võib maksta!
Küsi pool kilogrammi, siis on fee jälle nae
last rohkem ja tuleb rohkem maksta, aga ei
tea, kui Palju.
Sitt näeme, et kaalu ja mõõtudega on
lugu niisama kui ükSkordühega. On see üheS
keeles kord ära õpitud, siis rehkendatakse ikka
selles keeles kõik, kuigi teist keelt räägitakse.

Siin seisab see peapõhjus, mispärast seal,
kus meetrimõõdud juba kaua aega on tarwi
kusele võetud, vanad mõõdud ikkagi ühes
tarvitusele on jäänud ja neid tegelikus eluS
rohkem tarvitatakse. See uuendus ei ole
sugugi nii kerge läbi viia kui uue kalendri
maksmapanemine.

Seda arvesse võttes Peab meil foovtta
ma, et meetrimõõtude meksmawiimist kan
natlikult aetaks. Uute mõõtude muretse
mine on ise juba suurte kuludega ühenduses
ja teeb tülinat. Pealegi, kindel on nii kui
Zeaalll.
AndrokluS ja löwi.
Bernard Shaw.
..EStoniaS", 9. märtsil a.
On huvitav nähtuS, et mõned kirjani
kud väljamaal ennemini läbi löövad kui
kodus, võõrastele armsaks saavad kui oma
sugurahvale. Nii on näituseks Knut Ham
sun Wenes ja mujalgi Euroopas palju loe
tawam, kui populaarsem km omas koduS. O.
Wilde ei sallita Inglismaal senni hea mee
lega, aga mujal mängitakse tema näidendid
väga sagedasti.

Ka Bernard Shaw on üks sarnastest. Mi
palju kui kuulda, on tema näitemängudel
mujal märksa suurem edu kui Inglismaal.
Osalt on see küll sellega seletatav, et Shav
alati ja igal pool kõige traditsiooniliku üle
ja kõiki kindlaks kujunenud waa
teid naeruks püüab teha. Inglased on aga
traditsioonide rahvas. Sellepärast ei või
neile revolutsioonilise iirlase kihvtine "irvi
tamme ja kõiki vanu pühadusi mahategev
naer meeldida.
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nii, et tegelikule tarvitusele jäävad kauaks
ajaks vanad mõõdud, nagu neid teistelgi
maadel uute kõrval tarvitusel on. Järsk
murdmine toob ainult pahandusi ja asi ei
ole seda väärt, sest peatähtsus seisab selleS,
kaS mõõt õige, mitte aga selles, kaS ta kilo
gramm, nael või midagi muud on.
Tarwitajate uhisuStest Tart»»
kirjutatakse ühistegewuSleheS, et viimastel
aastatel on Tartus mitmed tarwttajate-ühi
sused ellu kutsutud, aga paariaastase tege
vuse järele on kõik suurema või vähema
kahjuga hingusele läinud. AlleS läinud aas
tal oli Tartus 4 teguwõimsat ühisust, nüüd
on kolm neist oma tegevuse lõpetanud. Põh
jusekS peab leht sellel nähtusel asjaajamise
oskamatust. Ei saadud hindade langemise
ajal enam neid kogemusi tarvitada, mis hm
dada tõusu aial omandatud olid.

tuhat rbl. puud. Naela vnrsi maksis nisu
jahu 34.700 rbl., rukkijahu 28.200 rbl.,
saialeib 30.700 rbl., loomaliha 22.900 rbl.,
sealiha 35.600 rbl. nael, 10 muna 110.000
rubla, litter piima 31.700 rbl., nael võid
192.600 rbl. ja nael tubakat 60.800 rubla.
Harkovis maksis jaanuari lõpul ars.
lõuendit 22.600 rbl., 1000 tsement katuse
kivi 3.200.000 rbl., lubi 18.000 rbl. puud
ja 1000 lihtsat telliskivi 1.250.000 kuni
1.660.000 rbl. Soola hind oli 200.000 rbl.
'puud.
i
We»e«aale wilja wedamme Danzigi kaudu.
„OSten" arvab, et Ameerika aurikud,
mis Wenemaale vilja toovad. Tallinna ei
sõida, waid DanzigiS vilja välja laadivad.
Esimene aurik „Eastern Coast" on juba
Danzigi jõudnud, kus suurem jagu laeva
koormast välja laaditakse. Siis sõidab au
rtt Riiga vöi Tallinna. DanzigiS tahetakse
iga nädal umbes kuus tuhat tonni vilja We
nemaa jaoks välja Laadida.
Ukraina wäljamaalt 2.I)SV.4VV puuda seem°
neid ostnud.

Venemaa puukaup Lätis.
Läti valitsuse ja nõukogude Wenemaa
vahel on leping tehtud, mille põhjal Wene
maalt puid hakatakse Lätimaale parvetama.
Wäina jõge mööda kavatsetakse Wenemaalt
500—600 tuhat palki Lätimaale saata.
mr.

Wene väliskaubanduse kommiSsariaadi
Voliniku teadete järgi on Ukraina välja
maalt 2.000.400 puuda seemneid ostnud.
Sellest arvust on 1 miljon puuda Ameeri
kas, ülejäänud osa Euroopas.
Tsheho-Slovakkiast ostetud otradest olla
276 vagunit juba pärale jõudnud.

Läti waguvid Setumaale.
Poolakad Petma koswerentsil.
Läti valitsus on üürinud 1. märtsist
WarSsawift teatatakse Manch. Guard.
Wenemaale tühjalt seisvaid Läti vagunid Comm., et Poola ministeeriumides Genua
50 kuldkopika eest ööpäeva jooksul. mr. konverentsi tarvis hoolega materjaali kogu
takse. Tahetakse näidata, missugust tähtsat
Zaglismaa kaabitsemme Weaemaaga ISSI.». osa Poolamaa Wenemaa ülesehitamises võib
1921. a. on Inglise sadamatest 139 laeva etendada. Rõhutada tahetakse iseäranis kah
kaubaga ja 51 laeva tühjalt Wene sadama te aSjaolu: 1) Missugune lähedane vahe
teSse sõitnud ja Wene sadamatest on Inglis kord Poolal enne sõda Wenemaaga oli ja
maa sadamatesse 200 laeva koormaga ja 21 miS Poola inseneerid ja ärimehed Wene ette
laeva tühjalt tulnud. Wenemaalt on too võtetes võiksid teha ja 2) kuidaS geograafi
dud kaupa 2,7 miljoni naela väärtuses ja line seisukoht Poolamaa lüliks Ida ja Lääne
Wenemaale saadetud üle 3 miljoni naela vahel teeb. Poola tehnika selts seab nime
sterl. väärtuses kaupa.
kirja kokku, mis näitab, missugused poola
Balti riikide kohta need arvud ei käi.
kad Wene majanduSlisest elust on tegevalt
osa võtnud. See nimekiri peab näitama, kui
r1
Hindade tõ«s Weaemaal.
Loodetakse,
et
kui
konverentsil
Wenemaa
Viimasel ajal on hinnad Moskvas uues
ti tõusnud, nagu väljamaa lehed kuulevad. «a kokku lepitakse, siis Poola ettevõtted We
Rukki leib maksab 36.000 rbl. nael, nisuleib neS niisamasugused õigused saavad kui teiste
111 tuhat rbl., vöi 333.000 rbl., suhkur riikide ettevõtted.
271.000 rbl., sool 25.000 rbl. nael. Piima
Poola tööstuse nõudmine.
toobi hind on 26.000 rubla.
Poola lehtne teatel tahavad Poola töös
Hinnad Lõuna-Wenemaal.
tüse ja kaubanduse ringkonnad, et Poola va
Veebruari alguses maksid Odessas „Os litsus kõik tõöstusesaadused ka siis ära ostaks,
teni" teatel nisud 900.000 rbl. ja rukkid 800 kui valitsusel neid saadusi vaja ei ole, nii et
tööstus müügituru pärast ei tarwitseks mu
koguni vahetamisest ja see iirlane tundub retseda ja alaliselt teatud jao kaupasid võiks
meile lõpuks veiderdajana, kommejandina. valmistada.
Soe teade ei ole mitte kui nali mälja
Ta väsitab ja tüütab meid, nagu iga vaimu
kas inimene, kes kõigi ja kõige üle ainult saadetud, aga ta kostab kui nali.
nalja heidab ja irvitab.
Hindade tõusmise Poolas.
Shav vn tähtis kirjanik, sellepoolest ek
..Osteni" teate! on Poola metallitööstu
saa tema näidendite repertuaari võtmise was ses läinud aasta jooksul raud traadi hind 32
tu rääkida. Aga mängukava kokkuseadjad marga pealt 132 marga peale, katuseplekk 66
ei pea mitte ainult seda tähele panema, mis marga pealt 246 marga peale, paks raud
ja kes mujal tunnustatud ja palju mängi Plekk 40 marga pealt 190 marga peale kilo
tav. Ta poab ka selle rahwa hingeelu ar° gramm tõusnud.
Vesse võtma, kelle hulgast publikum.
„Androkluse ja Lõvi" „Estonia" mängu
Toiduainete hindade tönö Warssawis.
kavasse võtmist ei saa õnnestanuks lugeda.
Nagu meile saadetud teadetest näha. on
See on huvitav ja vaimukas näidend. Ta wilja ja muude toiduainete hinnad Warssa
pcckub lavastajale rohkesti võimalusi. Ta wiö veebruarikuu jooksul tugevasti tõusnud.
pakub näitlejaile meeleoluvarjundite rikka Ainult munad on odavamaks läinud ja piim
likku vahelduse võimalusi. Aga lõpuks on kuu lõpul sellessamasse hinda vajunud, mis
vaataja see, kes kogumuljest rahuldamatust ta kuu algusel oli. 100 kilogrammi pealt on
tunneb, kuigi üht ja teist üksikut kuju või töuSnud hind rukistel 2050 m.. rukki jahudel
momenti lõbuga vaadata võib.
2700 m., nisudel 3500 m., otradel 600 m.,
„Androklus ja Lõvi" on usukannatajate kaertel 900 marka, kartulitel 500 m., nii et
austamise või koguni pühcckspidamise tra kuu lõpul maksis 100 kilo rukkid 10.400.
ditsiooni kõigutamiseks kirjutet. A propos nisud 15.000, odrad 8.400 ja kaerad 8.900.
heidetakse nalja ka ristiusu tagcckiusajate üle.

Kogu see tagakiusamise lugu tundub aga
Lahkemat waStuwõtmist leiab Shaw rah meile liiga jandilisena, famati on enamjagu
vaste juures, kus traditsioone nii wäga ei kujudest, rätsepp Androklusest peale künni
austata, kus manu wiigilehti julgemini ma Cesarini liiga omavoliliselt moonutet.
ha kistakse, kus muu seas rohkem arusaamist
Osad olid peaasjalikult nooremate nät
grotesk ° koomilisest, kus waimukat Paradox'- lejate käes, kelledest seekord vähe kiitvat
aalsust positiiwsest mõtlemisest ja waatlemi võib öelda. Lõvil, keda hra Kompus kuju
sest kõrgemaks peetakse.
tas, ei olnud viga. Õige hea Mega'ra oli
Kaldun aimamisele, et Shaw meie rahwa Betty Kuuskmann. Prl. Gleseri Lawinia ei
hingeelule liiga MõõraS on. Meie naerame leidnud paiguti õiget tooni, aga oli siiski
paiguti tema waimuka nalja üle, waatame üks parem usukannatajatest. Võib veel
huvitusega mõne ..Pühaduse", traditsioonilise hra Hanseni nimetada, kes Ferroviuse jõudu
vaate Mõi Male poosi paljastamist, aga mii ja temperamenti usutavaks suutis teha.
Kogumõju mängust ei olnud kõigiti ra
makS hakkab fee meid wäsitama ja tüütama,
meie ei saa Shaw liialdustele kaasa elada, huldaw. On vist näitejuhil õige raSke sel
tunneme tarwidust mingi positiivsema järele. lest nii mitmekesistest kunstilistest elementi
s£eile ei meeldi ka ajaloo segi paiskamine, dest kokkuliidetud tükist ümmargust muljet
ajalooga omavoliliselt mänglemine, ajaloo» anda. Aga mõned stseenid olid head ja lõid
nõuetava meeleolu.
Oste kujude ja faktide moonutamine.
Sd. H.
Meie ei saa kunstilist naudingut suur
sittuse io naeruväärilise segipaiskamisest mõi

Hmdade tS»S Saksamaal.
Kudas „Franks. Zeiwng" teatab, on Sak
samaal 77 kaubal, millega suurel wiisil kau
bitsetakse, hind läbisti 80 korda kõrgemaks
tõusnud kui ta enne sõda oli. 4. märtsist
kuni 4. weebr. on hind jälle märksa tõusnud.
Õieti tähendab see, et raha on odavamaks
läinud.

Paberossi tuba?
„KÜkD KOTKAS"
v 8 su 35 mrk. OÜ. „Tubak".
kirjutati „ Manch. Guard. Comm." Stokhol
mist, et eksportööridel ei ole tonnashi järele
tõsist nõudmist ja tööstuse väljavaated cm
tumedamaks läinud. Seisukord on aktsiate
peale mõjunud. Läinud poole kuu jooksul
on 36 sellfi aktsiad 93 miljoni krooni odava
maks läinud. See ootamata langemine on
iseäranis vähemate pankade peale raskesti
mõjunud. Kolm väikest panka olid sun
nitud suurematega ühinema. Puuturul on
väljavaated paremad. Palgatüli on vahe
kohtu teel lahendatud ja töö juba teatud möö
dul alganud. 100.000 standardi kohta on
juba frntp tehtud.
Paberitööstus Hollandis.
Holland vedas 1917. a. 75 miljoni kilogr.
paberit välja, 1920. a. juba 235 miljoni ja
1921. a. üheksa kuu jooksul 110 miljoni kilo
grammi. Toore materjaali oZtab Holland
Rootsist, Soomest. Wenemaalt ja mujalt.
Kanbahindabe liikumine Inglismaal.
~Manch. Guard. Comm." 2. märtsist
näitab, et kulla ja hõbeda hind veebruarikuu
teisel poolel langes. Wase hind lart&eS
21. veebruarini ja tõusis siis 28. veebruariks
ühe naela sterl. tonni pealt. Inglise tinaga
oli lugu niisamuti. Tema hakkas 21. weebr.
Peale hinnas tõusma ja tõusis 28. veebr.
5 naela sterl. tonni pealt. Puuvillade hinna
tõusmine jäi veebr, viimasel nädalal seisma.
Willadel on hind veebruaris langenud.
Ajakirjanduse ülewaade.
Kuidas hinnatakse.
Eesti kirjanduse seltsi aastakoosoleku!
5. märtsil Tartus on etteheiteid tehtud seltsi
senisele sokretüärile J. W. WesMe,' nag u er ojeks viimane küllalt oscüoalt
seltsi asju ajanud. Selle kohta tahendab
„PosttmeeS" õigusega:
„Shti vaadelda seda, mis lektor J.
Weski seltsi heaks teinud on, siis paistab
kõigewähemalt kõrvalvaatajale, et kogu
see töö praegu teadusliku sekvetääri õlal
tasubki ja vaevalt kedagi teist tema ase
mele praegu leida oleks. Ja kui J.
Weski kategooriliselt ära ütles, et tema
teaduslikuks fekretääriks mitte enam
edasi ei jää, siis sattusid need pealekäd
zpd täbarasse seisukorda. Asi läks isegi
niikaugele, et näbtawsti üks suurema
test „pealekäijatest" J. Weski ees avali
ku vabanduse tegi.
Otsustati tõsta pärast omavahelisi
läbirääkimisi teadusliku sekretääri palka,
wastawlt tema tööle teisel alal, näitu
seks kooli põllul.
Ka see ei mõjunud enam, J. WeÄi
jäi kindlaks oma otsuse juure.
Kõnoaltwaatlejale paistab tõesti
arusaamata olevat, et need, kes praegu
mitte ainukesestki juhatuse koosolekust
osa ei ole võtnud, kuigi neil kittsed alati
kätte viidud, mehele, kes kõige oma ihu
ja hingega seltsi küljes kinni, etteheiteid
tulevad tegema".
Veab tõesti imestama, kuidas meil tõsis
te töömeeste tegevust hinnatakse nende
poolt, kes ise midagi ei ole teinud Peale teis
te süüdiswmiste.

Jgaüt« joob ainult 7
peenemaitselist k
.Sinalko
limonaadi. I
Efitn»: Tallinn»', Töui»«Sgi 18. I
~. Telefon 804. 853 g
» —•

Rootsi kaubanduslised wälja»
waated tumedad.
Esialgsete kokkuwõtete järele on Rootsi
Kirjavastused.
wäljawedu 1921. a. 1.997 miljoni krooni
—nurin,
siin. Teie kirjutust Keila ottusuur olnud, kuna ta aasta varemalt 2.293
Patsiooni-aegse
tegelase kohta ei saa enne
miljoni krooni oli. Sissewedu oli läinud
avaldada.
kui
Teie
meile asjasse puutu
aastal 1.266 miljoni krooni ja aasta vare
malt 3.272 miljoni krooni. Sissewedu ei vaid dokumenta ei ole toonud.
olnud läinud aaStal wäljaweoft palju suu
--it. TartuS. Tarwitame tänuga.
rem ja nende armude järele peaks seisukord
hea olema. Ta ei ole aga. 24. Meebruaril

M. 37

Päewauudised.
Maakondade liibu nõukogu koosolek
algas täna kell 12 Harju maakonnawalitsuse
ruumides. Awas maakonnawalitsuse esimees
Suursöot. Koosoleku juhatajateks waliti
ja Riiwes, sekretäärideks Lc-ur ja
Awikson. Peale selle asuti päewakorra läbi
arutamisele. Maakondadest on esitajaid il
munud 18. Koosolek kestab arwatawasti
kaks Päewa.

WiljamLük Wenemaa^e.
VN tähtaegadeks täiel arwul ära antud.
Nagu ühistegelistest keskasutustest kuule
me on kuni 7. märtsini raudteewaksalites
laaditud ja Narwa saadetud ETK., Eesti
seemnewilja ühisuse ja „Estoonia" pooli
250.000 puuda seemne kaeru ja 470 tuhat
Puuda 1. sorti seemne otri. Kaerte ja otra
de kohta oli lepingus tingimised, et Wene
lased seda wilja wastu wõtawad, mis kuni
10. märtsini wagunttesse on laaditud.
Lepingus on ühistegelised asutused ko
hustatud ära andma 250 tuhat puuda teeru
ja 830 tuhat puuda otri. Nii on siis wõi
malik olnud wilja täiel mõõdul ära anda.
Wilja lvastuwõtmisel on ainult wäike
osa otri ja mõned wagunid teeru wastuwöt
mata jäänud.
Kuna kõik wrli, mida kuni 10. märtsini
woel Narwa jõudnud ei ole, siis jääb osa
wilja arwatawasti üle. Wöimalik, et tve
nelased ka ülejääwa osa ära oStawad. Läbi
rääkimised selle kohta on käimas.

Muu seas on ühistegelised asutused we
nelastele uue lepingu järele ära annud ka
150 tuhat puuda otri, mille kohta tingimised
kergemad olid.

Rukkid olid lepingu järele kohustatud ära
andma 1. märtsiks 100 tuhat puuda, anti
ära 123 tuhat puuda.
«eri' film tSSstusnSttns.
Näituse eeltöödeks on juba kokkupandud
1.460.000 mk., mis Eesti Panka jookswale ar
wele sissemaksetud on. Erilist hmvi näituse
wastu on märgata wäljamaalaste ringkon
dis: nättuse-büroo saab neilt igapäew kirja
likke järelpärimist nättuse asjus.
Näituse reklaami eest wäljamail tahawad
omalt poolt kohalikud wälisesitused hoolt
kanda.

Reklaam-plakaatide joonistusi on mitmele
kunstnikule juba wäljaantud; kahjuks ei olla
Eesti kunstnikud soowinud nendest töödest
osa wõtta. NäituseplaLside hinnad oleks:
kodumaaliste wäljapanekute jaoks 1. ruut
meeter põranda, laua ehk seinaruumi hoone
sees 300 mk., platsil ehk oma pawiljonis
160 mk., iga järgmine ruutmeeter 100 mk.
wäljamaa saaduste wäljapanekutele hoo
ne sees 1. ruutmeeter 600 mk., wäljaspool
300 mk., iga järgmine ruutmeeter hoone seeõ
200 mk., wäljaspool 100 mk. Mitmed firmad,
kes kioske ja pawiljone ehitada soowiwad, on
endist juba teatanud. Näituseplatfil saab
töötama pank, kinnitusselts, post telegraaf,
telefon jne. üleüldse oleks näitusel üle 40
osakonna.

Kindral Laidoner Z. snurtükiwäe põlg» »»liikmeks walitud.
Täna andis 3. suurtükiwäe polgu esitus
(polgu ülem kapten Kirschbcmm, Polgu
ohwitseride kogu esimees alcnnkapten Gmuen

ja alamkapten Kurg) kindral leitnant Lai
donerile sellekohase aadressi ava, kindral
Laidoneri kui endise söjawägede ülemj uhate
ja, walimise puhul 3. suurtükrwäe Polgri
auliikmeks.
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CeStt konsulid Gkaudinaa»
wias.
Rootsi walismmisteeriumilt saadud tea
te järgi on Rootsi walitsus 24. weebr. ekse
kwatuarid anmrd Eesti auasekonsulttele.
Eesti konsulaarwörk Stendinaawias on
järgmine: Norras 1 poakonsulaat ja 2 ase
konsulaati, Daanis 2 asekonsulaati, Rootsis
2 asekonsulaati, kelledele kõigile wastewate
walitsuste poolt nüüd eksekmatuarid on an
tud, ja kes kõik oma kohuseid maksuta täi
dawad.

Konsulite nimed ja aadressid on järg

mised:

Rootsis: Asetensul O. A. Holmberg,
wilja-engroS-äri, Norrköping..
Asekonsul C. G. Carlström, laewanduse
äri, Hälsingborg.
Norras: Peakonsul Rich. Bjercke, õlide
ja wärwide wabritent ning kaubamajaoma
nik, Kristiania, Skippergaten 29.
Asekonsul Lars Peterson, import ja ex
port agentur, Bergen, Postbox 16.
Asekonsul Bernhard Brekke, laewandus,
spetitsioon, kinniwfed, Trondhjem, Olas
Trygvesföns gt. 1.
Daanis: Asekonsul K. J. Kallenbach,
Helsingör, Hollaendske Mölle.
Asekonsul A. A. Dreyer, Aarhus, St.
Tõrv, 7, De Danske Mejeriförenigers Fael°
lesorganisation. ETA.

Eesti kZtjktawaSs knnstniKnde
lejkühingtt põhikiri registreeri
m f le antud.
Möödaläinud sügisel Tartus ärapeetud
kunstnikkude kongressil otsustati muu seas
asutada Eesti kunstnikkude keskorganisat
sioon. Wiimase põhikirja wäljatöötamine
anti ajutise 5-liikmelise keskjuhatuse kätte.
Keskorganisatsiooni ülesandeks oleks jurii
dllrse isikuna kõigis kunstnikkude kasude as
jus igalpool üles astuda ja kunstnikkude
püüete kiiremat teostamist igapidi toetada.
Ajutine keskjuhatus on nüüd Eesti kuju
tawate kunstnikkude keskühingu põhikirja
wälja töötanud ja rahukogule kinnitamiseks
saatnud.

Peale põhikirja kinnitamist kawatsetakse
lähemal ajal kunstnikkude kongress kokku
kutsuda.

Kuuldawasti kawatsetakse selle aaSta ke
wadel Tallinnas ära pidada kõigi Eesti
kunstnikkude tööde näitus. Näitusele wõe
taks töid ilma jury'ta wastu.
x>oo

Sallimio sSnumed.

Peetri ja Linda kujude ümber»
paigutamine.
Eila oli linna haridusosakonnas nõupi
damine kokku kutsutud, kus arutuse alla wöe
ti Peetri ausamba ärakoristamine tema
praeguselt kohalt. Nõupidamisele olid pa
lutud ka kunstnikud Koort, Sepp, Jansen ja
Greenberg, arhidekt Habermann ja insener
Slowakla nõuab a«to«omiat.
Perna.
Berliin, 9. märtsil kell 12 P. (Trj.) Pma
Otsustati linnawailitsusele ette panna au
ga saadikutekojas antts Slowakkia raihwaera sammast maha mõtte, et teda kusagile mujale
konr seaduse eelnõu ära, mis Slowakkia ja paigutada. Ettepanek seda kuju walamis
Karpaati-Ruthema jaoks autonoomiat näi* materjaalina terwiteda kukkus läbi.
ab. Eelnõu järele peab Slowakkia oma wa
Mus otsustati paigale jätta arwesfe wõt
litsuse saama peaministriga eesotsas. Eel tes suuri kulusid, mis tema ärawiimine
nõu toetab ka Sccksa kristlik erakond. —r. nõuaks. Alust wöiks tulewikus ära kasuta
da mõne mim mälestusmärgi ülesseadmi
f Inglismaa toetab Wene sõjapögenejaid.
seks.
Berliin, 9. märtsil, kell 12 p. (Trj.) Lon
Puudutati küsimust, mis Peetri kuju
doni teate järele on Inglise Walitsus Deniki asemele Wabaduse Platsile üles seada tuleks.
Arwati. et kolme
ni ja Wrangeli' sõjawäe
tuseks 300.000 kwelsterlingit wälja mcknud. ideed ehk momenti kujutada wöiks waba
Nende söjopSgenejate ülespidamise peale on dust, iseseiswust, ivöi wiimast Eestr-Wene
Inglismaa üleüldse 1.100.000 naelsterl. kulu sõda. Löp-usöna selles küsimuses ütleks aga
tanud. —r.
komitee, mille linnawalitsus selleks otstar
beks wMitsuste ja seltskondliste organisatsioo
nide esitejaift moodustam apeaks. Enne
Ludwig Juchti ja Wl. Padwa kontsert
aga, ehk ühel ajal sellega, peaks Wabaduss
Berliinis.
Eesti par«n kontrabassi mängija Ludwig plats planeeritama.
ühtlasi wöeti arutusele te Linda kuju
Jucht, kes läinud aasta alusest saadik Ber
liinis õpib, on seal hiljuti ühes pianist Pad- ümberpaigutamine. Leiti, et see wäikene
Maga iseseiswal kontserdil esinenud, miS, kuju, mis toa miljöös kohane oleks, tema
nagu «Berl. Dageblati" kontsertide ülewaa praeguse! kohal mitte õigel paigal ei ole.
test näha, tähelepanu on äratanud. Saksa Sellepärast wöeti wastu otsus linnawalitsu
muusikaarwuZtaja tunnistab osawust, mille sele ette Panna ka Linda kuju praeguselt
ga Jucht oma hiiglamängurustn käsitab, paigalt ära wite.
kahtleb aga siiski, kas waew ennast ära
Draama Gtudio juhataja lahkub.
tasub: seda, mis kontrabassi peal meeldima!
Nagu meie kindlast allikast kuuleme, on
saawutatud, wõiks tema arwates kergemat
waewaga cello abil Latte saada. Ka M. Pad senine Draama Studio juhataja PaM Sepp
Draama Studio ühingule teatanud, et ta
wa leiab kui pianist tunnistamistoma kohalt lahkub.
ooo—
Põhjuseks olewat õpilaste rahulolematus
Jiiäolud merel.
koolis walitsewa korralagedusega. Sest puu
Ida Pool Tallinnat on jääolud ;mmw dusid korralikud tunnid. Siiamaale pole suu
'Mata.
detud enam-wähem kindlamat tunnikawagi
Suuropi juures hulgaline paks lrikuw luua. Suur hulk tunde olid „omowaheli
jää, laewasöit ainult jäämurdjate abil wöi sed" s.o. ilma õpetajata. Kooliõpetajad üheS
malik.
juhatajaga pole siiamaale registreeritud.
Mujal on laewasõit aurikutele wüimalik.
Kihnu juures ühetasane jääkord, loewa Tarwitajate ühisus „Oma" awab 5-da abi
kaupluse.

sõit srilutud.

öaewatölgu teated.

Aaderss on nahast wälja töötatud hõbe
Eila tulid sisse: Saksa aurikud „Strass
dase ilustusega kaantel. Peale maalitud on burg" ja „Viadra" Stettinist segakauba ja
positsioonile wälja sõitew patarei.
reisijatega. Ameerika aurik ~Eaftern-Cross"
wiljaga Danzigist (transiit) ja Rootsi aivrik
Epideemiate arsti koht
„Asta" kaertega (transiit).
on asutatud terwishoiu peawalitsuse juure.
Täna tulid sisse: Saksa aurik „Siegen"
Selle koha peale kinnitamiseks on siseminist segakaubaga ja Inglise aurik „Cascouir"
riie ette pandud Dr. Männik, kes Mün wiljaga Inglismaalt (transiit)s wiimane oli
cheni ülikoolis õppinud, Mosktva ülikooli ruumi puudusel esialgul sunnitud reidile
juures maakonnarsti eksami teinud ja ware jääma.
malt Suures Jaanis arstina on praktiseeri
Oodatakse täna sadamasse jõudtvat:
nud.
Soome aurik „Posseidon" reisijate ja
segakaubaga. Rootsi aurik „Nord-Telje" se
gakaubaga (transiit), Ameerika aurik
üleriiklise laulupidu nootide trükkimine
„Eastern-City" wiljaga (transiit). Inglise
yn juba mi kaugel, et terrektuur-poognad aurik „West-Chatala" Inglismaalt. Saksa
Tallinnasse on jõudnud. KewadekS saadakse
aurik Salinck" Prantsusmaalt ja
noodid kätte, ja laulukoorid wöiwad siis oma Rootsi aurik „Lowiisa" Malmöst. M. T. T.
töödega peale algada.
IMiWWI W»>«»»» I^^

Kohvilik suurem tarwrtchate ühisus
..Oma", mille tegewus õige tuntewalt on
laienemas, awab tulewal nädalal juba õ-da
abikaupluse. Uus abikauplus algab tegewiist
Keemia tän. nr. 6 (Lillekülas), kus praegu
ruumide kordaseadmine käsil.

,»Omo>" kawatseb abikaupluseid awada
kõikides linnajagudes, kui soodsaid ruume
selleks leidub. Ühisusel on praegu ligikaudu
7000 liiget. —2Kiirkirja kursused koolinoorsoole.
Läinud teisipäewal, 7. märtsil algasid
Tallinna koolinoorsoo liidu knnst-teaduss
osakonna korraldusel kiirkirja kursused. Kur
susi juhatab hra Jthal. Kursused tegutsewad
2 gurppis, millest üleüldse umbes 120 Spü
last osa wötewad. Kiirkirju kursused, mida
iga teisipaew ja neljapäew peetakse, kestawad

arwatawasti kewadeni. » . —L—

juures 1450 nmtsülda mvved üheks aastaks
rendile anda.
Korratud korterid.
Terwishoiu osakonnale on paljudelt ela
nikkudelt hütt teebtusi tulnud korterite wilet
sa terwishoidlise seisukorra üle; kaevatakse,
et teod on niisked ja katused lasevad wett
käbi jne.

Nüüd on linnawalitsus seletanud, et far
nastel juhtumistel tuleb üüriseaduse järele
käia ehk politsei poole Pöörata protokolli te
gemiseks.

LinnawalitsuS wötab Ameerika Punase Risti
laste ambulatooriumid üle.
Kohalik Ameerika Punase Risti esitaja
tepten Mhite on linnowalitsusele ette pan
nud Punase Risti povlt ülespoetawaid laste
ambulatooriume linna kätte üle toõtta. Lä
birääkimiste tagajärjel on selgunud, et oleks
otstarbekohane praegu töötumatest 6 ambu
laworiumift alale jätta ainult kaks, kuna
teised ühendada tuleks. Lastel eabiandmine
jääks koolide- ja linna waestearstide hoo
leks, kuia arstirohud annab endiselt Amee
rite Punane Rist. Haigete laste eest hoolit
-semiseks kodus pannakse ametisse kaks halas

tejat õde, kelle palgad kuni 30. aprillini kap
ten White on lubanud maksta.
Linnawalitsus otsustes laste ämbril*
tooriumid Ameeruite Punaselt Ristilt üle
wõtta ja sellekohasteks kuludeks 1922. CL eel

arwesse 100.000 mk. sisse kanda. Lõpuliku
otsuse annab linnawolikogu.
AmetiühisuSte tänuawalduS.
Nüüd, kus tööliste ametiühisused wii
maks ometi endale korteri on saanud, mille
tõttu nad keldrist korraga kolmandale korva
le tõusid, on kesknõukogu juhatus linnawa
kitsusele kirja saatnud, milles antud ruumi
de eest Päris wiisatelt tänatakse, ühtlasi pa
lutakse ka neid ruume ametiühisustiele üle
anda, mis hiljuti tööbörse alt wabaks saa
nud. Et need ruumid juba haridusosakon
nale lubatud on, siis jääb amptiühisuSte
saow küll täitmata.
A. Laipmaai Zpilsöte tööde näitus
awatakse homme, 12. märtsil S. Tatari tän.
21-6 ja kestab kuni 25. märtsini. Näitus on
awatud igapäew k. 12—7. Sissemiiek esime
sel päewal 50 mrk., järgmistel 25, õpilastei »
10 mr. ja kmrstikooli õpilastel maksma. .
Sissetulek on määratud õpilaste Kopew .u
-liaageni sõidu toetamiseks.

Tallinna turu iilewaade tv»
mSr.fil.
Kuna lumekee wähe paranenud, on ka
turul möödaläinud nädalaga wõrreldes ela
wamat tegewust märgata. Kalaturg on en
diselt wäike, ainult räimi on suuremal ai
wul turule toodud. Hindades suuremaid
muudatusi märgata ei ole. Nii nõuti wärs
ketest räimedest 8 mk. nael, kilud B—ls
mk., haugid 15—25 mk., tindid 18 mk.
lutsud 10 mk, siiad 40 mk., wimmad 30 mk.
ja laksid 110—130 mk. nael. Liha on roh
kem turule toodud, kui eelmisel nädalal.
Terwe sea kaupa müües nõuti naelast 20—22
mk., lambast 19—20 mk., wasikatest 12 mk.
ja loomalihast kuni 500 mk. puud. Naela
wiisi müües küsiti sealihast 18—25 mk., lam
balihast 22—25 mk., wasikalihast 10—16 mk.
ja loomalihast 13—20 mk. EluS part 306
mk., kana 200—250 mk., haned 50 mk. nael.
Pirmafaadusi on turul keskmiselt. Kee
detud koore wõift küsiti 85—86 mk., köögi
wõist 72—80 mk., hapu koorest 30—35 mk.,
juustust 30—80 mk., kohupiimast 10—12 mk.
nael, wärske piima toobist 13—15 mk.
Kanamuna paar maksis 19—22 marka.
Odra puudast küsiti 225 mk., kaertest 200
mk., kruupidest 350 mk., ernetest 250—300
mk., rukkijahust 300 m. Laewa hinnad on en
dised. Rotermanni tvabriku leib 6 mk. 80
p. ja 7 mk., sepik 13 mk., sai 16—17 mk. ja
peenleib 15 mk. Laudadelt müüjatel leib 7 mk. 50 p.. sai 17—25 mk., peenleib ja
sepik 14—15 mk. nael.
Kartuli tsetwerikuft küsiti 50—65 marka.
Õuna toop maksis 20—35 marka ja jõhwi
kad 20 mk.
Kuusepuude koormast nõuti 600—1300
mk. ja lepadest 800 mk.
Põlluheina puud maksis 180 marku
S—y
18 miljoni eest kihutustööd.
Ülewenemaalisel kommunistide kongressil

on Sinowjew seletanud, et möödaläinud aaS
Süteladu Rauuawära juure.
tal kommunistlise kihutustöö peale kokku 15
Inglise firma „Art. Limited" paluS miljoni nõukogude rubla ja 16 miljoni
linnawalitsuselt suurema maa-ala rendile sü kuldrubla on kulutatud. Kuld on wälja
teladu cüvamisekS. Nüüd on otsustatud te- maale saadetud.
Mle nimetatud otstarbeks Rcmnawärawa

Nr. 57

TXEEINNJ TEÄTÄ3Ä

6

Teated maakondadest.
Aartuft.
üliõpilaskonna edustuse kouSulek.

Jällegi on Laks üliõpilaskonna edustuse
koosolekut pidamata jäänud, sest et tarvilist
«mm liikmeid kokku ei tulnud, olgugi et päe
vakorrvZ sedavõrd tähtis küsimus oli, kui
üliõpilaskonna põhikirja vastuvõtmine.
Mimvks sai ometi koosoleku 8. märtsil äm
pidada. Nagu öeldud oli päevakorra kand
vamaks punktiks põhikirja vastuvõtmine,
sellega praeguse edustuse pääüleSanne. Kor
poratsioonide edastajate ettepanekul ja poolt
hääletusel otsustati põhikvja otsekohe saMal
koosolekul waStu wõtta. Selle vastu tekki
sid õige ägedad vasturääkimise!» seltside
edastajate poolt, toonitades seda tähtsust,
mis põhikirjal on, nõnda et seda kergemeelne
oleks nii ruttu vastu võtta. Juhiti tähele
pann ka põhikirja kommisjoni poolt kokku*
seatud kava puudulikkusele, iseäranis ülikov
li ja üliõpilaskonna ja edustuse vahekordi
määravais punktides. ÜliSpikrsVond ja
praegune eduStuS on üksteisele täitsa vöö
raks jäänud, sellepärast peaks põhikiri mää
rama kindlad sihtjooned, mille järele vöiks
jälle käsikäes edasi töötada. Seltsid panid et
te põhikirja konnmSjoni tagasi anda täienda
miseks. Ettepanek võstt vastu. Valiti ka
rrirs põhikirja kommisjon : Kukke, Maide,
Omas, Plaat, Grünberg. Kava esitamiseks
komnnsjonÄe tähtpäeva ei määratud.
Pääle selle valiti revisjoni- ja üldmärgi
kommisjoni Edustusest lahkunud liikme
Koorti asemele Laretei, «ajandustoimkonda
prl. Oltop ja Kehrberg,
toimkonda Koortt asemiele ErsaS.

Ennem oli juba otsustatud üliöp. lugeMslauda avada. Tellitavate lehtede ja aja
kirjade nimekirja kokkuseadmine oli kommis
joni hooleks jäetud, kes nimekirjaga esines.
Nimekirja täiendati koosolekul, nõnda et õige
suur Logu nii väljamaa kui kodumaa ajaleh
ti ja ajakirju togus. LugemiSlaua ruumi
saamiseks otsustati ülikooli valitsuse poole
pöörata, et see ülikooli päähoonesse tarwili
st ruume lubaks, sest et see oleks palju kätte
saadavamat kohal, km Miõptlasmajas. ~ f;
Akadeemiline spordi-klubi.

Üliõpilaste seltsi „Spordi" peakoosolekut oli
Harutttsel EeStt akadeemilise spordi-klub! asu

tamise küsimus. Selle nime all tahab prae
gune üliõp. s. selts „Sport" edaspidi tegut
sema hakata. Nime muutmiseks andis osalt
ka põhjust see asjaolu, et klubi fui ainukene
akadeemiline spordi selts saaks riigilt toe
tust.

Akadeemilise spordi-klubi liikmeteks või-

ivad olla ainult üliõpilased.
Ka endised üliõpilased wöiwad liikmed
olla, kes on Eesti vabariigi kodanikud.
Samuti võivad klubi sportlisest tegevusest
osa wõtta keskkooli vanemate klasside õpila
sed. Uue põhikirja järele läheb klubi wa
randus, nii liikumata kui ka liikuv klubi
likvideerimise puhul ülikoolile. Uus põhi
kiri võeti muudatusteta ühel häälel vastu.
—M.

Miua Hermanni lauluselts.
Miina Hermann laulukoor on TartuBõru rahukogus registreeritud Her
manni lauluseltsi" nime all. Seltsi eestsei
susse on esimeheks valitud F. Karlson, abiks
A. Tõnisson, kirjatoimetajaks Keiss, abiks
Lukats ja laekahoidjaks M. Uik. Nüüdsest
peale jääb laulukoorisse puutuvate asjade märka.
Puuturul oli puid vähe. Koorma
hoolitsemine eestseisuse hoole, kuna senini
eest küsiti kasepuudel 750—900 mrk., kuuse
seda tegi laulukoori juhataja ise.
—M.
puude! 650—750 mrk., männapuudel 600
mrk. ja lepapuudel 750 marka. Puukoor
Aiauduse ja mesinduse kursus.
mad olid väiksemad kui harilikult.
Põllutööministeerium on Tartu aianduse
Heinaturul oli heinu ja õlgi õige
ja Mesinduse seltsile loa annud aianduse ja rohkesti. Ristikheina puud maksis 160 mrk.,
mesinduse kursuse pidamiseks Wahil 19. juu soo heina puud 100 mrk., kaeraõle puud 50—
nist kuni 8. juulini s. a. Peale selle on nime 60 marka. Iseäranis ruttu osteti ristikhei
totud ministeerium kursuse korraldamiseks nad ära.
6000 marka toetust määranüd. —M.
—ell.
Tartu turg 9. märtsil.
Käesoleval nädalal oli mõnede toidu
Walgamaatt.
ainete juureS väikest hindade , alanemist
Taagepera sanatoorium.
märgata. Nii maksis neljapäeval, 9. märt
Ei leita direktorit.
sil rukki jahu puud 300—320 mrk., kuna
Taagepera
lossis asutatava ttisikusehai
eelmisel nädalal puudast kuni 335 mrk. ta
hett. Rukkipüüli puud maksis 400—450 m., gete sanatooriumi jaoks ei ole senini ikka
nisupüüli 350—400 mrk., ülesõela odrajahu weel direktorit leitud, kuigi sellekohane üles
puud 250—270 mrk. ja sõkeldega odrajahu kutse juba veebruari 20. kp. avaldati. Kas
puud 200 mrk. Kaeru oli vähe võitu ja ei ole meil küllalt tarvilikkude kogemustega
puudast tahett 150—170 marka. Walgeid arstisid, või ei meelita kindlapalgaline ja
kartulid oli rohkesti ja vakk maksis 100—110 vastutusrikas amet spetsialiste igatahes
mrk. Erneid, übe ja odratangu oli müügil ähvardab direktori puudus sanatooriumi
vähe, peaasjalikult müüdi neid toobiga. avamiseks takistusi teha.
Erne ja tangu toop maksis 15 marka ja oy,
Sanatooriumi inspektoriks nimetatakse
toop 13 marka.
föist end. Tallinna linna tervishoiu osa
WiimaStel päevadel vn turg ikka rahva ja
toiduainete rikaS olnud, sest püütakse viimase mis kavatsetakse käesoleval aastal 50 hai
lumeteega veel seda, mis müüa on, müügile gele ruumi anda, kuna edaspidi loodetakse
tuua. Teed on kohati ära tasandatud, kuna voodite arvu saja viiekümneni suurendada.
lund weel teedel õige rohkesti on, sellepärast
Halastajateks õdedeks uude sanatooriumi
ei sünnita see suuremaid takistusi.
on endid juba mitmed üles annud.
Söögiturul oli võid õige vähe näha, nae
last küsiti 70—80 mr., juustu nael maksis
Järwamaalt.
25—50 mrk., kohupiima nael 7—lo mrk.,
Tvlvmaksu aSjus.
rõõsapiima toop 11 mrk., hapupiima toop 6
mrk., hapukoore toop 100—120 marka. Muna
Rohkel arwul sisseantud
hindade juures oli õige suurt langemist näha. läbivaatamiseks ja otsustamiseks peab Jär-

Ta palkas omale poisid, kes tema asemel
ajalehti laiali kandsid. Ise istus ta veo
wagunis ajalehtede tagawara juureS, tegi
katseid ja lugeS raamatuid. (Raamatu
On immest, kes oma tegevusega kasu lugemine on nimelt katsetööde kõrwal üks
toovad mitte üksi sellele rahvale, kust nad tema tähtsam kirg.) Kui kord tal pudelikene
võrsunud, waid kogu inimkonnale aastasa fosforiga, mida ta tarwitas katsete juures,
dade jooksul.
maha kukkus ja põlema läks, aeti õudne
Üks niisugustest inimtüüpidest on suur ajalehe kaupmees kogu kardetawa
leidja ThomaS Aliva Edison, kes veebruari ga" rongilt minema.
kuul käesoleval aastal pühitses oma 76-aaS
Kuid fee sündmus ei kohutanud Edisoni
tast sünnipäeva.
sugugi. Ta läkS telegrafikontorisse teenima.
Wist ühestki inimesest er ole tema eluajal Kuigi tal puudus teoreettline ettewalmiStuS,
jutustatud nii palju muinasjutte ja legende sai temast mitte ainult kõge osawam telegraa
kui Edisonist. Kuid tema eluloos on tõepoo fi ametnik, waid ka ülitähttS leidja telegra
lest wäga Palju algupärast ja kummalist, seerimise alal. Kavakindlate katsete najal
peaaegu romantilist.
pani ta põhja duplex- ja quaduplex- telegra
ThomaS Altva Edison sündis Iv. veebr. seerimise süsteemile, mille abil sai wõima1847 ühes Ameerika väikelinnas, kus ta Itkuks kahe ja isegi nelja telegrammi faat
isal oli wäike wilja kauplus. Wanemad mine ühe traadi kaudu samal ajal, ilma et
olid kehwad inimesed ja elasid keldriruumisa telegrammid üksteist segaksid.
10-aastaselt tegi ThomaS juba keemilisi kat
ThomaS Edison oli 17 aastat wana, kui
seid. Kui keldriruum oli iseäranis niiske, ta MeSleidis telegrafeerimise kaksik-süsteemi,
saadeti poiss pöönigule, ja seal iStuS ta fiiS ja 22 aastat, kui ta konstrueeris automaat
ning nosis oma 200 pudeli kallal, milledes telegraafi, mille abil wõis edasi saata ka
ta hoidis keemilisi aineid. Iga pudeli peale oli kõige kaugemasse punkti kuni 3000 sõna
kirjutatud kihvt" seks, et neid keegi ei puu minutis.
wks. Koolis tunnistas õpetaja ta täiesti
Kuidas Edison tol ajal töötas, sellest
andetuks ja rumalaks poisiks, sellepärast saame ettekujutuse lugedes tema sõbra Bache
lahkuS ta Pärast kolmekuulist õppimist sellest lori kirjeldust, milles jutustatakse, kuidas
asutusest, et edasi õppida oma ema juureS, Edison pingutas oma jõudu seks, et leida
kes oli ise ka õpetajanna. Peab ütlema, et keemilist vedelikku kiirtelegraafi-paberi pre
ema ei kahelnud mitte silmapilkugi oma poja pareerimiseks.
väljapaistvate vaimuannete juures, ja fele
„ühel õhtul juhtusin ma juure, fui
taS oma waateid selle küsimuse kohta ka õpe Edison istus keemiliste ainete ja keemiast
tajale wäga temperamentlikul viisil.
suliste raamatute huniku juures, mis oli
Juba 12-aastaselt pidi poiss ise omale meetri kõrgune, sest ta oli ühe raamat» lah
leiba teenima, sest et isa äri suurt tulu ei tiselt teise otsa kuhjanud. Raamatud olid
ammö. ThomaS hakkas ajalehti müüma tellitud New Jorkist, Londonist ja Pariisist
raudtee rongis reisijatele. Samuti müüs selleks, et neid ööd kui päewa uurida. Toitu
wõttiS ta sama laua juureS ja magas omas
ta puuvilja.
Ari läks sedavõrd hästi, 4 väike m«s tatoolis.
Nädala jooksul olid tal kõik raamatud
wStS juba warSti „ ettevõtja" osa mängida.
Zhomas Alma Edison
7S-aaMne.

muna paarist makseti 13—20 mrk., kuna mi
newal nädalal munapaar 23 mrk. maksis.
Hapukapsa toop maksis 7 mrk., kuremarja
toop 12 mrk., porgandi ja peedi matt 10—15
inrk., õuna matt 35—50 mrk. ja suitsusilgu
kümme 12—13 marka. Sibulatoobi hind
oli õige kallis, nimelt 40—50 marka.
Lihaturul oli väikest hindade lao.
gemist märgata. Sealiha naelast küsiti 20—
25 mrk., pekk kaasaarvatud, singi naelast
30—35 mrk., ploomiraswa naelast 28—33
mrk. ja sularasva naelast 45—50 marka.
Sea jalgade ja pea nael maksis 15 mrk.,
loomaliha nael B—l 4 mrk., hakitud liha nael
14—15 marka. Põrsaliha nael maksis 20—
25 marka.
Kalaturul oli kalu wähe, rohkemal
arvul oli müügile ilmunud ainult värskeid
räimi ja kiiski. Mõlemate nael maksis 10
marka. Havi nael maksis 12—16 mrk.,
särje nael 15 mrk., ahveia nael 12—15

läbi soritud ja sealt suur hulk wäljawõtteid
tehtud, üle 2000 katse nende wormelite järe
le toime pandud ja siis walmistatud lahu,
mis vastas tema soowidele, mille abil wõiS
saata 250-penikoovmaPittuse traadi kmchu
200 sõna minutis."
Peale telegraafi oli Edison huwitatud ka
telefoni wäljakujunemisest. Tema teraw pilk
leidis üles nnkrofooni, mis on tänapäew
weel olemas igas telefonis ja mille abil saigi
telefon tarwitatawaks. Terwe rida uusi lei
duši aitaivad telefoni täiendada. 30. aug.
1879. a. pandi Saratoga linnas toime esi.
mene awalik täiesti kordaläinud kaugekõne
katse, ja 30. oktoobril samal aastal nagi
Edison esimest elektrilampi põlemas omas
laboratooriumis. Milliseid eeltöid oli aga
selleks vaja!
Ainult seks, et saada kohast ainet elektri
lambi tulilõngaks, pidi Edison kõige mitme
sugusemaid olluseid söestuda laskma, kuni
ta wiimakS leidis, et kõige otstarbekohasem
aine on siin söetunud bambuskiu. Mrjan
duse kaudu aga sai temale teatawaks, et on
olemas mitte wähem kui 1200 mitmesugust
baubusiseltsi. Ajawiitmata saatis ta imme
sed Sumatra, Jawa ja Hawanna saartele
ning Amazoni jõele ja laskis omale saata
igat sorti bambusi puud. 600 bambusiseltsi
katsus ta väsimata hoolega järele ja leidis
lõpuks, et kolm neist on kohased ja küllalt
waStupidawad elekttilambi tulilõngade val
mistamifeks. Elektrilambi peale on ta wõt
nud mitte wähem kui 169 patenti. Üldse on
Edison leidja, kes on tootnud Ameerikas
kõige suuremal arwul Patente.
1868. kutti 1900. aastani andis ta 1300
leidust üles. 900 peale neist anti patendid.
Kuni oma 70-sünniPäevani on ta üles
annud enam kui 2000 leidust. On välja
arwatud. et tal läbisegi iga 11 päewa kohta
üks patent tuli wõtta.
Üks Edisoni kauaaegsetest kaastöölistest,

wa maakonna tulumaksu komitee juba mõn
da aega pea iga päev koosolekuid. Peaasja
likult on vastulaused põllupidajate poolt
sisseantud wallakomiteede mitteõiglase hin
damise kohta. Osa neist on õigustatud, kuna
suur osa ka ainult sellepärast protesteerib,
et ..kellegi! teisel" wähem maksta jne. Et
terwe Järvamaa (ühes Tapa ja Türi alev.)
ja Paide linna kohta ainult üks maksujaos
kõnd, siis on tööd komiteel ja mccksumnetil
palju.
Palju takistab maksuameti ja tulumaksu
komitee töö käiku asjaolu, et valla- ja alevi
valitsused, kelle kaudu kutse- ja teatelehed
välja saadetakse nende kättetoimetamises ja
allkirjade tagasisaatmises küllalt korralikud
ei ole.

Järva maakonnavalitsus on selle peale
valla- ja alewivalitsuste tähelpanu juhtinud
ja nõudnud, et kutsete kättesaatmist kiirelt ja
korralikult tuleb toimetada ning et allkirjad
kutsete kättesaamise kohta kõige hiljem selleks

päevaks vastavale asutusele peavad tagasi
saadetud olema, kui asjad arutusel. Korral
duse mittetäitmise korral lubab maakonna,
valitsus surweabinõusid tarvitada.
1922. a. põllumajanduse tulude hinda
miseks avaldas hiljutine Järvamaa valla
tegelaste koosolek soovi, aluseks wõtta põllu
tiinude arve. headuse järele liigitabalt, kuna
adrasajandikkude aluseks võtmine mittekoha
seks tunnistati. Heinamaa tulud jäeti koha,
pealsete kommisjonide hinnata.
Põlluheaduse järele jagati maakonna pöl
lumaad kolme liiki Esna ja Koigi vallad
—l.ja 2. liik, Albu, Ambla, Weinjärwe,
Wõhmuta ja Kuksema. 1., 2. ja 3. liik,
Alliku, Anna, Lehtse, Nõmküla, Liigvalla,
Kapu, Kirna, Käru, Särevere, Wahastu,
Einmanni, Wäätsa ja Mäo vallad 2. ja
3. liik. —d—
Harjumaalt.
Mälestusmärgi ülesseadmine langenud fl
duritele Raplas.
Sõjas langenud sõdurite malestus»märgi
ülesseadmiseks Raplas on raamatutega kor
janduse läbi lühikese aja jooksul juba kümned
tuhanded margad kokku võetud. Hiljuti on
'siseminister luba annud, jaani
päeval, 24. juunil 1922. a. selle heaks näite-'
müüki toime panna, mis otstarbeks annete
korjamiseks ka juba korjamislehed on välja,
antud.

Näitemüügi heaks võetakse igasugu an
deid tänuga vastu, ka wilja, kiti keegi sedo
anda soowib.
Raamatutega korjandus on häid tagajär
gi annud, mis oletada laseb,, et ka näitemüü
gi heaks korjandus ja ka näitemiuik ise häS«
ti korda läheb.
kellelt päriti järele seda ja teist suure leidja
wiisidest ja harjunud kommetest harilikus
elus, andis wäga tabawa wastuse: „Need on
ühes sõnas kokkuvõetud: töö. See on
tema elu, tema harjunud komme, tema kirg,
mille kõrwal ei ole enam midagi muud tema
jaoks olemas." Sellepärast on ka arusaa
daw, km Edison ise wastab ühele teadete,
korjajale: „ Normaal tööpäew kestab mul
kella 6. hommikul kuni keskööni. Kesköö ja
k. 6. wahel loen ma, magan ma.
Meie ei tarwitse rohkem magada, kui
kolm neli tundi. Harjunud kombe
magada kuus kuni seitse tundi oleme saa
nud esiinimeselt, kellel ei olnud kunstlikku
walgustust ja kes sellepärast pidi tegevusest
loobuma nii pea, kui läks pimedaks. Et ta
midagi teha ei võinud, magas ta.
Kui Edison ei oleks loonud midagi peast
elektri lambi, ka - siis oleks pidanud tema
päralt olema esmwne koht elektrotehnika
panteoonis. Kuid nagu juba mainitud,
olid mitte wähem tähtsad ka tema tööd tele
soni alal.
Edison teeneid üles arvata tähendaks
kirjutada elektrotehnika ajalugu.
Kui see suur leidja oli igasuguste teoo
riate põhimõttelik vaenlane, siiski tekkis tema
Puhtteoreetilist kaalumiste ja mõtlemiste
tagajärjena riist, mille abil wõib kinni pidada
räägituid hääli ja üldse mitmesuguseid toone.
Aparaadi nimi on nagu teada fonograaf.
Samuti on kinetoskop, praeguse kinomato
graasi eelkäija, tema looming.
Edison on ikka olnud leidja leiduste
eneste pärast, aga mitte mingisuguse ainelise
tulu pärast. Ühe ebaõnnestanud leiduse fu*
fudc katmiseks läks kogu ta warandus, aga
see saatuselöök ei suutnud teda sugugi heidw
tada. Uuesti asus ta tööle, nagu ei oleks juh»
tunnud midagi iseäralist.
Oma leidmistegewuses näeb ta abinõu
inimkonnale ilusamgi tulewikku valmistada.
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Asja heaks kordaminekuks annab head
lootust rahva vaimustatud meeleolu meie
vabaduse eest langenud sõdurite vastu, kel
lede teener d wabaduse-ajaloos kõrgelt hin
natakfe ja see on jõud. mis pea kaunima au
samba nende mälestuseks üles seab.
Kui korjandus hästi korda läheb, kerkib
lähemas tulevikus vääriline ausammas rah
va tahtmise sümbooliks, mis ka tulevastele
põlvedele kuulutab, et praeguse aja kainelt
mõtleja rahvas oma vabadust ja selle eest
langenute mälestust on osanud kalliks pida
da ja kõrgelt hinnata, vastaste vaenust
hoolimata.
Eksimõtte ärahoidmiseks olgu siin koha!
tähendatud, et ülesseatava ausamba peale
on otsustatud kõikide nimed kirjutada, kes
suures maailmasõjas ja Eesti wabaduse-sõ
jas on langenud ehk haavadesse või muul
Põhjusel selle tagajärjel surnud, nõndasama
ka nende nimed, kes teadmata kadunud on.
Kes selle langenute mälestuse-märgi
heaks veel midagi andnud ehk teinud ei ole,
see tehku seda kohe oma tänuvõla tasuks lan
genute vastu.
Korraldava kommiSjoni juhatus.
»Wt!janbimaatt.
Äitt Wlljimdimaalt.
Viljandi ümbruses on toed paiguti auk
lisekS ja viitliseks läinud, et läbipääfemme
peaaegu võimata. Iseäranis on viimane
sula teed nii pehmeks teinud, et koormad
põhjani vajuvad.
Wiljamüük on põllumeestel nüüd lõpu
korral. Hinnad olid rahuloldavad, kuid
nõudmised vilja headuse suhtes olid liiga
suured ja Paljugi ei saanud sellepärast vilja
tuua, sest vähe oli nn kõrge headusega vilja.
Adu.
Piirnuinaalt.

Lekwireerimiste ja sõlakahlude lafumisefi.
Sõjakahjude ja rekwireerimiste hinda mille suurus 1y2 miljoni marka. Saksa teatri
mise kommisjonide tegevuse üse andis
ruumide tarvitamise eest j. m.
* Peakommisjon! juhataja ajakirjanduse
Need sõjakahjud, mida liitlaste laevas
esitajatele seletusi.
ttk paaris kohas teinud, on Eestt valitsus
Praegu jagunevad nimetatud kahjud kol oma kanda võtnud.
me kiiki: I)sõjakahjud ning rekvisitsioonid,
Eriliigina on weel Saaremaa mässu
mis tehtud ilmasõja ajal, kuni Eesti iseses mahasurumise ajal tehtud sõjakahjud; mäs
wuse väljakuulutamiseni, Wene sõjavägede fuliste poolt tehtuid kahjust meie valitsus ei
ning ülemuse poolt Eestis; 2) sõjakahjud ning tasu.
rekvisitsioonid, mis tehtud Saksa okupatsiooni
Kokku on Eestt vägede poolt tehtud kah
vägede ning võimude poolt Eestis, ning 3) jude tasumise nõudmisi 8.260 isiku poolt
Eestt vabaduse sõja ajal tehtud kahjud.
sisse antud, mis aga kõik väga rasked otsus
tada on, sest tihti puuduvad igasugu kviitun
Jl«a sõja ajal Weue wägede poolt tehtud
gid, ehk kui need ongi, siis on nad väga
kahjud
puudulikult kokkuseatud. Sarnasel korral
on kõik need kahjud, mis said tehtud Wene sõ tehakse kahju tõsidus tuymstajate abil kind
javäe lagunemise ajajärgul, s. o. 1917. a. laks. On ette tulnud ka vale ning suurelt
teisel poolel. Need kahjud on peaasjalikult liialdatud üleSandmisi.
pankadest ning laenuasutustest evakueeritud
Wene nõukogude vägede poolt tehtud
rahasummad, purustatud hooned, põhjalastud kahjude üleüldine arv on 13.500, .missugusel
ning äraviidud laevad, elanikkudelt ärawõe arvul ka tasu maksmise nõudmisi sisse on
tud hobused, loomad, toiduained, jne., maks antud. Suurem osa neist kahjudest on liht
mata jäänud palgad töölistele. Tallinna kind salt omavoliga võetud hobused, loomad jne.,
luStuste alla võetud maad ning metsad jne. kuna aga kõige suurema väärtusega kahjud
Sellel ajajärgul tehtud kahjude tasumise as on tekkinud pommitamise tagajärjel, iseära
juS on pööratud sõjakahjude tasumise pea nis Narvas ning ümbruskonnas ja Petseri
kommiSjoni poole 66.890 nõudmisega, mis maal. Ka on hulk mõisasi enamlaste väge
kogusummas mitusada miljoni kuldrubla wäl de purustatud.
ja teevad. Üksi 1916. a. Wene sõjawöimude
Wabariigi valitsuse otsuse põhjal tule
poolt õhkulastud Pärnu Waldhofi wabriku wad nüüd väljamaksmisele kõik tasunõudmi
omanikud nõuavad kahjutasuna 40 miljoni sed purustatud hoonete eest, mille arv 931
kuldrubla, sarnaseid suuri nõudmisi on mit on. Ainult Narvas ja ümbruskonnas purus
med.
taÜrd hooneid (627) on hinnatud 20 miljoni
Nõukogude Venemaaga tehtud rahule marga väärtuse peale, mis ka nüüd esimeses
pingu järgi ei võtnud wiimane oma kanda järjekorras tasumisele tulewad.
neid enne Eesti iseseisvuse väljakuulutamist
Põhja-Lääne armee poolt tehtud kahjud
tchtud kahjusid, ning selle tõttu seisavad need on arvatud endiste Wene kahjude hulka.
nõudmised weel praegu alles läbivaatavata.
Üleüldse on kahjutasu nõudmisi 104.642
Kuid weel ei ole kõik lootused nimetatud isiku ja asutuse poolt, milledest 14.120 on
summade tagasisaamiseks kadunud, sest nagu läbivaadatud ning osall tasutud. Tasutud
teada, on Wene-EeStt rahulepingus punkt, on seni sõjakahjusi 38.275.790 m. eest, mille
mille järgi juhusel, kui mõni teine riik We dest maakondade järgi kõige rohkem langeb
nemaaga rahu teeb tingimistel, mis sarnaste Harju maakonna ja Tallinna linna peale
kahjude tasumises ette on nähtud, need tin nimelt, 11.259.640 mrk. Tänavu aasta
gimised ka Eesti kohta maksma hakkavad. eelarvesse on kahjutasu maksmiseks 40 mil
joni marka ülesse võetud.
Okupatfiooui ajal tehtud sSjakahjad
Praegu töötavad ainult 3 sõjakahjude
jagunevad 4kahte liiki» nimÄlt need, - mis said

Maa»teede parandavnue AllmgiS.
Meil Kilingis parandatakse teesid muidu-gi vallavalitsuse käsul ja kontrolli all, Leva
del ja sügisel. Igaüks muidugi arvab, kui
juba kaks korda «vastas toed parqnhakse, siis.
peab ta ju hea olema, aga asi pole sugu tehtud Saaremaal, kus Saksa vaed ligi pool
gfntt^
aastat enne terve. Eesti okopxerimist olid,
Teede parandamine sünnib nõrck»: «mtak- ning need kahjud, mis said tehtud üle terve
poolt käsk et olgu toed parandatud maa, peale Eesti iseseisvuse väljakuuluta
ja kraavid puhastatud, muidugi äratähenda mist. Üldiselt on Saksa valitsuse vastu kah
tud kuupäevaks, mill siis «sillasaks" (endiste jutasu nõudmistega esinenud 16.921 isikut
aegade nimetus) sõidab, toe pavcmdirse järele ja asutust; nende kahjudest on ligi % Saa.vaatab ja vastu võtab, kui korralikult teh remaal tehtud.
tud. Igatahes hea korraldus, kuid vaatame
Kõiki okupatsiooni vägede poolt tehtud
kuidas teda täidetakse: Üks korralik ja aru kahjust on Saksanraa kohustatud tasuma;
saaja inimene täidab muidugi käsu ilusasti ainult nende kahjude kohta, mis said tehtud
ära, teine silub tee vähe üle, kuna kraavid Saaremaal sel ajal kui Eestimaal weel Wene
puhastamata jätab, sest ta teab, et «sillasaks" väed sees olid, võib waielusi tulla.
kraavi põhja ikka vahtima ei kolmas
Üleüldiselt teevad Saksa vägede poolt
vga üleüldse ei võta vaevaks midagi teha. tehtud sõjakahjud välja miljonid. Raskusi
Sillasaks sõidab, vaatab järele ja leiab, et teeb Saksa walitsusÄt sõjakahjutasuna töö
kõik on korras ja kõik on hästi. Nõnda on liste Palgavahe tagasinõudmine. Nimelt
see iga aasta olnud. Waatame mis sellest olid enne Saksa vägede tulekut maal kindlad
viimaks välja võib tulla. Inimene, kes kor palganormid maksmas, mida kohe aga suu
talitult oma kohuse täitis, näeb, et teisel, duslikult ligi 3 korda odavamaks tehti.
kes midagi ei teinud, nõndasama parandus Selle Põhjal on antud sisse hulk nõudmisi
heaks loeti, katsub tingimata teinekord ker tehaste ja wabrikute poolt, samutt ka üksi
gemalt läbi ajada, ehk jätab ka tegemata, ku kute tööliste poolt, milles nõutakse kahjuta
na tee igatahes halveneb. Nõnda see edasi suna palga vahe väljamaksmist. Selle
kesta ei või, wallav. peab hoolsamalt asja nõudmise üle oli kaunis raske otsustada,
juure asuma ja igalt korralikku käsutäitmist sest igal nõudmisel Peab seadusline alus ole
nõudma. Olgu see meeletuletuseks kewadi ma. See alus Versailles' rahulepingus,
seks teeparanduse ajaks.
kus Belgia tööliste nõudmisel on üles wõe
On valla toed küll hoilwad, aga Kilingi- tud punkt, mille järgi on õigustatud kahju
Nõmme alevi oma on palju viletsam. tasuna palga vahet tagasi saama, need töö
Wene valitsuse aeg tehtt alevist kivitee läbi, lised keda okupatsiooni võimude poolt tööle
mis nüüd juba nõnda auklifeks on läinud et sunniti. Ka meil võivad siis analoogiliselt
tõesti häda on teda tarvitada, pole ju keegi ainult need tasu saada, keda sunniti, nagu
hing teda parandanud. Hobusemehed on lei Tallinna sadamatehaste töölisi, kellede nõud
duse teinud, et jalgteel palju mõnusam on mine üle 4 miljoni Saksa marga suur on.
sõita, nii siis, las aga käia jalgteed mööda.
Sõjakahjude tasumise peakommisjoni
Jalgtee oli juba mineval suvel jalakäijatele poolt vaadatakse kõik kahjutasunõudmised
pimeduses jalgu murdev, ei toa missuguseks Saksa valitsuse vastu läbi ning esitakse need
ta sel suvel muutub, kui asi nõnda edasi vabariigi valitsusele kinnitamiseks, kes selle
kestab. On mitmedki cÄeviwalitsuses oleva järgi Saksa valitsuselt nende väljamaksmist
te meeSte tähelpcmu selle peale juhtinud, kuid

mõni neist on seletanud: «Sellega olevat
maailma suur jant, enne kui ära keelda saa
vat hobusemeest jalgteel sõitmast, pidavat
«Riigi Teatajas" kuulutama ja ei tea veel
mis ja kes neid sõitjaid siis passima hakka
vat, Parem pangu iga majaomanik oma ma
ja kohta jalgtee ääre nõnda suured kivid,
et vankriga üle ei saa, küll siis keskteel sõi
detakse. On mõni ka sarnast katset teinud,
kuid pimedas sõidetakse kivile otsa, ja varsti
on ta keset jalgteed ehk kraavis. Kolk.
Kilingi-Nõmme et saa tänawu weel elektri
walgust.

nõuab.

1. jaan. s. a. oli veel läbi vaatamata
12733 Sakia valitsuse vastu esitud nõud
mist.

Eesti wadadsssSza azal tehtud sõMahjude
nimekiri on wäga pikk. Suurematest kahju
tasu nõudmistest oleks nimetada. WeneBalti tehase nõudmine, mis mitu miljoni
marka suur on, wabriku ruumide ja ümbruS
konna fõjawäe moonaladude all hoidmise
tõttu; siis veel Saksa teatri seltsi nõudmine»

Minswal sügisel tegi algatust, alevisse võtet, kuid kahjuks peame sell aostvl elektrist
elektri vÄguKuse sisseseadmisega keegi hra loobr,ma, sest et masinad kohale ei ole jõud
nud. Kolk.
Jwvnow jä> Pidi uueks aastaks sellega wal
mis snonm. Kogu alow tervitas seda ette-

Vqlimz Bwtwnie operett kolmes wlaatulfeA.
Teaatribüroq.
28. rahwatoutsert „Est»o«ias"
on pühapäeval, 12. märtsil 1922, Lell K 8
õhtul. Eeskava ftmimxrmatcfs paladeks
Rimski-Korfakovi Hispaania capriccio,
MendÄssohni avamäng «Suveöö unena
gu", Liszti Ungari rapsoodia nr. 3, Wagns
ri avamäng oop. «Lendav hollandlane"
j. v. m. Solistina esineb hra K. Wiitol
Bleichmwmi ballaadiga „Kalm".
Kontsertbüroo.

Talliuua kõrgema muusikakooli SpllaAte
õhtu.

Tallinna kõrgem muusikakool esineb lau
päeval, 11. skp. «Estoonva" kontsertsaalis
pikema vaheaja järele jäite oma järjekorra
lise õpilaste õhtuga.
Sisseminek on nagu ennegi, wabakchtti
ku annete eest kooli heaks.

Algus kell J4B õhtul.

Kursid.
RiiaS, 10. märtsil. Lta. Kursid. Rael
sterling 11.28, dollar 259.25, Prantsuse frank
23.25, Hollandi gulden 98.00, Rootsi kroon
68.00, Daam kroon 54.50, Norra kroon 47.00,
Tsheho-Slovakkia kroon 4.34, Soome mark
5.37, Saksa riigimark 1.04, Eesti mark 0.75,
Poola mark 0.07, 10 kuldrubla 1225, Latt
5 % laen 105, Belgia frank 21.25, kuldfrank
50.00. ETA.
Stvkholm, 9. märtsil. Kursid. Riigipank
noteerib täna: dollar 3.83, naelsterling 16.73
Saksa riigimark 1.58, Prantsuse frank 34.20,
Belgia lrank 32.25, Hollandi guiden 145.23,
Daani kroon 81.00, Norra kroon 71.00, Soo
pte mark 7.95. ETA.

London, 9. märtsil. Kursid. New-Uork
4.35 K, Montreal 4.53, Pariisis 48.75, Briis
sel 51.95, Berliin 1085, Rooma 86K, Hel
veetsia 22.5256, Amsterdam 11.53, Madrid
27.80, Lissabon 4)4, Wien 28000, Stockholm
16.70 X, Kristiania 24.05, Kopenhagen
20.72)5, Ateen 97)5, Rio de Janeiro 7*/,„,
alguses töötasid 30 kommisjoni peale 200
Buenos Aires 468/I#. ETA.
ametnikuga. Saaremaa kommisjon pole end
oma töö rohkuse pärast weel likvideerida
Malenurk.
suutnud, kuid hiljuti on otsustud teda 1. juu
liks likvideerida. Siis jäävad weel tege
Toimetaja A. Burmeister.
vusse ajutine rekvireerimise kommisjon ja
Ülesanne nr. 55.
peakommisjon kes endi tegevust alles tuleva
aasta lõpuks suudavad lõpetada.
Koktuseadnud O. Blumenthal (Berliinis)
Praegu peetakse pecckommisjoni koosole
Mart.
kuid kakS korda nädalas, igal koosolekul
vaadatakse 130—200 nõudmist läbi, loode
takse ligi 16.000 nõudmist läbi vaadata.
—C—
Tsaaler jo muufika.
Kunstiühmgn „Pallase" pidu-öhtu Draa-mateaatriS 11. märtsil 1922.
I.
Laul pr. S. Jurjewsöaja,
Ballet - » »
11.

Näitemäng B. Shaw. - «Kirg,
mürk ja kivistus ehk saatuslik süfoonpudel.
Kohutav tragöödia 1 tuaatuses.
Komödrandid: W. Neggo Lord Fitz
Watge.
kollemache. M. Lepp Magnesia, tema nai
ne. A. Schrpm Adolphus. L. Neggv
Watged: Kf4, Lf3, WHS.
Phyllis, toaneitsi. K. Wisnapuu maja
Mustad: Kg6.
herra. R. Simfiwart politseinik. R.
Walged algawad ja annavad matt
Paris a-rst.. Lawameister Hanno kahe sammuga.
Kompus.
Ülesande nr. 53 selews.
111.
1. e3—e 4, Kd3-e3,
Elavad pildid A. Wabbelt.
2. Les—e3 annab matt.
4. Beduiini neitsi rmenägu ookeani põh
1. e3—e 4, R»s~c4,
jan.
2. Wb4—b3 annab matt jne.
2. Kultuurinimene aastal 4001 pärast
Õigeid seletusi saatsid:
Kristust.
HanS
Jaanfon, Leopold Kimberg,
1. Sengleri Lääne-Suroopv põhjaminek.
Ewald Remap, Tõnis Künnapuu. Leonid
3. Tsentrofugcvcvlne energia.
Looding, Elmar Lindeberg, Jaanus Moi
5. &Ms kannab ette * * *
N. B. Koeri tohib ainult lühikese keti sar, E. Tammann (kõik Tallinnast), A.
Kuusik (Hallistest). Viktor Türp (Rakwe
otsan kaasa tuua.
rest), A. Päärmann (Tarwst), K. Walge>
Hinnad 500 mk. kuni 80 mk.
maa (Wormsist), J. Wirkus (Pärnust).
Algus kell õhtul.
Probleemisaatjatele teatame, et ülesanded
„Estvonia" traater.
tulewad diagrammide peal maleimrga toi
metajale saata.
Sent viimane tantsuõhtu.
Täna, lcmpäewoil, kuulsa idamjaa-tantsi
janna Sent M'Aheso teine ia wiimane tant
süde-õhtu. .
WaStutaw toimtaja: Joh. WnZ.
Homme, pühapäeval. Lell K 3 p. l. „Ri
WÄjoandja
OsaühisuS «Teataia".
goletto, õhtul kell X 8 «Mängupõrgu".
Ettewcckmiswsel «Marion" (Mascottchen),

T t IItÄN X TEST 5 J A
GJIIDIiI IHttr
• Mw« m«ester. ja «aister. M

Laupäeval, il. märtsil
Ilma kuulsa

:tlßtfnlllflS:

eal vaen
tantsud.
IKM»<« N)Mti »»?»st»§O«

I Tallinna Krediit-pansa 1

• AiAAft 14 «Idfil liige »«e«ate ta»tsudega. M
Osawötjad «õiwad endid üles anda Ho^«^tan.
• nr. 2-a. Kõnet. S—B S. Tantfuvp. A- Momnnee.

=== aktfiouääride = B

Eeskava:

839

1.

1. Fueta
% Relvatants.

Mf #••••••••

Belsazaritants

4. Kuujumalanna.
A. Darovi.

8 peakoosolek

Teadaanne.

2.

6. Siami jumalus.
7. Roheline paabulind.
8. Maskiwnts.
5. Bedutinitants.
Eeskava muudatus wõtmalikAlgus kell pool 8 õhtul.
PLösetöhed SO—3SV m. eelmüü
gil ttaatri kassa».

Pühapäeval, 12. märtsil

.MM'
Givfeppe Werdi ooper 4 vaat.

Algus M pool g p. l.
Ma w
Aja-kaja jant 3 mürgelis Tont
Iwpekoweni ja Carl Matherni
järele kohalikkudesse oludesse

kohendanud MM Mallita».

«lgus keA »/,S GhtuU
S4S

MMM
Pühapäeval. 12. märtsil

(•MKnlvfeli
Wimast korda

Jd! išiifflßT
Max MSlleri mutnasjurt las
tele S pildis.

Algus kell s päeval.

Kütteainete Keskkomitee Likwid Komm.
annab sellega teada, et 22. märtsil s. a. kell 12 pae
wal koulitee ruumides (Meripuieste 15) antakse wälja
suusõnalisel vähempakkumisel Aruküla mba

peetakse Sra S. aprMU 1922 a. kell 7p. l M
panga rnnmes, S. Marja tSn. nr. 23.
M PSewakorv: H
i
1 Koosoleku juhataja walimine.
2. 1921 a. aruande kinnitamine.
3. 1921 a. puhtakasu jaotamine.
V 4. 1922 a. eelarwe kinnitamine.
i
H 5. Walimised põhikirja järele.
6. Põhikapitaali suurendamise küsimus. MW
8. Mitmesuguste läbirääkimised.
17. Osakondade küsimus.
MLrkuS 3. Hääleõigust koosolekul wõiwad tarwttada
ainult need aktsionäärid, kelle nime peale aktsiad pangaraama.
tutes mitte hiljem, kui 7 päewa enne koosolekut sisse on kir.
jutawd (põhik. § 58).
MärkuS 2. Koosolekult puuduja attsionäär wõib oma
hääleõigust teisele hääleõiguSlisele aktfionäärile edasi anda.
juhatusele
wähemalt kolm
päewaantakse
enne koosolekut
tulebmis
ära
Asifugused
HSSleandmise
wolikirjad
kirja kujul,
anda (põhik. § 59). W>

i

>

I) taU elwttafa 2) fatrn jn 3) puurkoew.
Lähemaid andmeid tööde üle saab komitee ehitus
büroost. Sissemaks pakknmife juures iga maja pealt
20.000 marka, sauna ja puurkaewu pealt k 8.000 mrk
Järelpakkumine tarwiduse korral toimetatakse 25. märtsil
kell 12 päewal sealsamas. 848
Kõik Tallinna linna piirides asuwate

i

liikumata maran

wähemalt
Vb panga põhikapitaali
omanikka ehk
woli
MärkuS
3. Peakoosolek
on otfusewõimuline,
tui nende
temast
i
nikka osa wõtawad. Päewakorta pkt. 6 otsustamisel on wähe
malt poole osa põhikapitaali omanikkude koosolemine tarwilit MM
Märkus 4. Kõik peakoosolekul arutusele wvetawad kü
I (pvhik.kaudu
§ es).ette,
m kuna nõukogu nad enne WW
simufed pannakse juhatuse
läbi waatab. Ettepanekud Wlewad wähemalt 14 päewa enne
koosolekut sisse anda (põhik. § 67).
MW

Alt II VM
A. Tommanni «Rdend

lillllN fSfO MM
6 pildis.

tinalt

;

—: : 0

Algus kell s õhtul.
PäLsetähtede eelmüük iga pSe«

Alla li-l e. l. ja S-S õhtul.

dusle omanisud
ehk nende asemikud on kohustatud linnawolikogu suu
dusliku määruse põhjal 14. detsembrist 1921. a. andma
linna hindamise jaoskonnale mitte hiljem kui 1. aprilUks 1922. a. linnawalitfuse poolt kinnitatud wormi
järgi teadaande lehti tähendatud warandufe koosseisu
\a sissetuleku üle. ülesandes sissetulekut ja wäärtuS
1-fe märtsi 1922. a. hinna järgi.
Teadaandelehti antakse wälja ja wõetakse waSw
kohalikkudes politsei jaoskondades, wäljaarwawd abi.
jaoskonnad, 18. märtsist künni 1. aprillini 1922. a.
kella 9—2. Tallinnas, 10. märtsil 1922. Nr. 272.
Linnapea A. AeSfon.
B*l Eekretäär R. MÜMH.

Draamateaatri kassas.
ses

MU tSMlil

Hetsooßsfon

1

SOI

l2. märtsil

9ilMl<i sSm f»»». MÜiilt
Mm
(ontfetl

müüd Kergu alewis.

Enampakkumisel «lüüakse 17* märtsil f. a. kell 12 Harjumaa konna
Metsaülema kantseleis, S. Roosikrantsi uulits nr. 12, allpool näidawd metfama
terjaalid järgmistes üksustes, arwul ja alguShindadega:
Keawa metskonnas.

TSHelpanu!
Müila maga odawalt saali ja

Adr.: Üle Kergu J. Johanson.
«28

tammepuust söögitoa sisseseaded,

Odawalt müüa mitmed kewade riidekapid, naister. ja meester.

kirjutuslauad, raamatukapid,

puuwoodid, Kaukasia maip, mar

1) larwaKmdi metsast 306 palki, umbes 5173,5 kantjalga, alguShind
Hiilib
67256 marka, kaugus 12 wersta Keawa jaamast,
Juhatab R. Kull.
2) Alo-NSmme metsast 53 palke, umbes 648 kantjalga, alguShind 8424
Ealist hra SL Biit sl (btNkit.) marka, kaugus 6 werSta Hermeti jaamast.
hind 2500 sa kallimad. Õuna
Algu» kell paal 8 õhtul.
3) Turu metsast 9 kantfülba koorimata paberipuid, alguShind 27000 mxl.t tän. 11, krt. 2. 840
844
kaugus 7 wersta Lauri jaamast.
4) Rumbi metsast 100 palki, umbes I2SO kantjalga. alguShind 15000 titti,
Sttt l>M
kaugus 8 werSta Lauri jaamast.
miinil
5) Palipere metsast 270 palki, umbeS 3300 kantjalga, alguShind 36500 100 tarwitatud postmarki, saab
marka, kaugus 12 werSta Lauri jaamast.
20 piltpostkaarti. 450 margi eest
saate 100 postkaarti, 850 eest
llifn f« f»S»h«»ig»sa».
Lauri jaama wäljameetud:
200 kaarti, 2003 eest 500 kaarti,
Wastuwvtmine

igopäew kella 4—Vj6 pl.

Jaani tanawal nr. S, krt. 8.
(Krediit panga majas).
Kõnetraat 14—13.
SSS

6) 22»/, kantfülda kooritud paberipuid, alguShind 121688 marka;
7) 120 tikupakku, umbeS 260 kantjalga, alguShind 7800 marka.
S) 550 kuusepalki, umbeS 6100 kantjalga, alguShind 152.500 marka.
Sutlemma metskonnast.

9) Ruila-Sääde metsast 247 palki, umbes 2957 kantjalga, alguShind
Klaasi. j« tule.
36963 marka, kaugus 17 werSta Riisipere jaamast.
NT ttunitu».
10) Suuremanna metsast 113 palki, umbes 1265 kantjalga, alguShind
Majade, äride, talude ja ruu ISSIS marka, kaugus 17 werSta Riisipere jaamast.
mide waheta litue.
11) Riisipere jaama wäljameetud 5 metsasülda, 7 "-pikkusi, kooritud paberi
Kohakuulamlae
puid, alguShind 30.000 marka.
igasugu teenistuse alal.
Wihterpalu metskonnas.
fyuiiis Ilrintasmiifiiifll.
Vihterpalu mereranda wäljameetud:
TRked ja kirjad igas keele».
12) 419 palki, umbes 5387 kantjalga, alguShind 107740 marka.
13) 62,66 kantsülda männa küttepuid, alguShind 16.7.980 marka.
Pakkumised wõiwad olla kinnised ja fuusSnalifed. Ühes pakkumisega tuleb
osawõtjatel 10 protsenti pakutama üksuse alguShinnast ajutise oksjonikommisjonile
sisse maksta. Lähemaid teateid saab Harju maakonna- ja kohalikudelt metsaülematelt.
kontoris, Aana turg e/e.
KSMtr. 14—W.
Metsade PeawatttsnS.
790
»WSM" tMk, TMivwS»

5000 eest 1300 kaarti.

morplatega pefulaud, pildid,
peeglid, klaasasjad ja muud
maja kraami. Näha Kopli tStt.
nr. 12 k. l—3. 847
WN
ühes isikutunnistusega ära kao
tatud. Leida Lauliku nime peale

Ausat leidjat palutakse isiku
tunnistus ainult Sra saata,
raha waewatasuks omale ptda

K. Walorouori. Uusikaupunki. des. Hollandi tän. 8, krt. 13
845 Soome.
851

MLI IM'

sisseseaded 83„
WKWKIIU
Tallinn, Harjw tän. 21.
KSnetr. 12—12.

Paberi-, kirjutuse- ja joonistuse-

