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Maakondade liidu ndukogu koosolek lõppes eile:
koosolekul wSett waStu otsused 1522. a. eelarweke Pro
testeerimtse, wallakohtute korralduse, teede seaduse, plauee
ritud mõisate ja möisatSSliste olukorra ja m. asjus.
55Z ise.
Eesti pantvangid ci ole weel Narwa jõudnud.
Akraiua wabariigi delegatsioon Eestisse jõudnud.
EeSti kunstnikud Itaalias. 4 '
Lokaut Inglismaal algannd.
India rahvuslaste juht Ghandi arreteeritud.
Liitlased hoiatavad Poolat Wilno küsimuses.
Lenin sõitvat isiklikult Genua konverentsile.
lirimaa seisukord peetakse tõstsekS.
LSuna-Aafrika streik sõjaks arenenud.
Rahutused Lõuna-Wenemaal.
Uu s Poola valitsus moodustatud.
Hiinamaal sissisõda oodata.
Besuw ähvardab purtskama hakata; elanikud põgenevad Neapoli.

Zlmvb igal aripäeiva õhtul.

Sissisõda Hiinas.
London. 11. märtsil. Seisukord Hiinas
on krnttline. Chang-Tso-Hmi ja Vu-PeiFu wahel on sissisõda oodata.
Elukallidus Saksamaal.
Elukallidus on Saksamaal
jooksul tuntavalt tõusnud. Toiduainete,
riiete, kütte-ainete ja korterite hinnad on
selle ühe kuu jooksul üle 20 prots. kallinenud.
Möödaläinud aasta jooksul on elukallidus
SMamaal 120 protsenti tõusnud. Iseäranis
Kartulite ja aiawilja hinnad on taltae jooksul
mitmekordseks tõusnud. ptr.
Saksa rahakaes.

Dollan kurs tõusis Berliinis 7. märtsil
juba 260 marga peale. Pärast langes natu
ke. Ametlik kurs oli 268.
Parlament walitsusele usaldamatust awalda
nad.

Nauen, 12. märtsil kell 2 öösel. (Trj.)
Ateena rahvuskogus seletas peaminister
Wiimased teated.
Gunaris, et ta liitlaste poolt pakutud taahe
talituse rahu tegemiseks Wäike-Nasias Mas
sil wötnud on.
Settin sõidab Sennasse?
Wilna küfimnü.
Sellele järgneval hääletusel awaldati
ETA. Berliin, 11. märtsil. Moskvast
ETA. London, 10. märtsil. Reuter. Gunacis'ile usaldamatust (ta sai 150 häält
teatatakse: Omas esimeses kõnes peale pik „Times'i" teatel on Prantsuse, Itaalia ja
poolt ja 162 wastu). —r.
ka haigust teatas Lenin Mõskma metallitöö Briti ministrid Poolale teatanud, et igasu
liste kongressil, et ta isiklikult kavatsevat gune otsus Poola seimi poolt, mis Wilno
Tallinna koolinoorsoo liidu
Genua konwerentsist osa tavtta.
maakonna ühendamist Poolaga tähendab,
peakoosolek.
awaldaks liitlaste peale väga halba muljet.
Rahutused LSuua-Wcnemaal ja Krimmis.
PühapäewÄ, 12. märtsil, peeti ära linna
Nauen, 12. märtsil kell 2 öös. (Trj.)
Poola-Wene terwishoiu konwentsioon.
poeglaste gümnaasiumi ruumides Tallinna
Nöuk. Wene lehtede teatel walitseb Krim
ETA. Poola ajakirjanduse büroo teatel koolinoorsoo liidu peakoosolek. Koos oli
mis nälja tagajärjel täielik anarhia. Odes 10. märtsil on Warssatais alganud läbirääki ligi 150 liiget.
?äs on tööliste rahutused tekkinud. Koha inised Poola-Wene teitaishoiu konventsiooni
Koosolekut juhatas N. Käbin.
peal olewat punawäe osad pole enam usal tegemiseks.
Koosoleku Kokkukutsumise põhjuseks osi
datawad. Paljudes linnades on sõjaseadus
oja liidu juhatuseliigete . juhatusest tagasi
wälja kuulutatud. —r.
Skaudinaawia ajakirjanikkude kongress.
astumine, mille, tagajärjel juhatuse kriis
ETA. Helsingis, 10. märtsil. Soome tekkis. Selle tõttu oli.päevakorras peale muu
Uus Poola kabineti kokku seatud.
ajakirjanik,
keskkomitee otsust, eilasel koosale ka liidu iuHrtust täiendavad tacckimised ning
Berliin, 11. märtsil kell 9 õ. (Trj.) Po
kul
kutsuda
Daani, Norra ja Rootsi ajakirja siidu reorganiseerimine. Ka taõcii päewa
nikotaski on uue Poola kabineti kokkusead
nikkude
organisatsioone
osataõtma Skandi torda punkt, mille all käsitati noorsoo liiku
mise tööga lõpule jõudnud. Skinnunt jääb
mise praegust olukorda.
nagu ennegi välisministriks. Siseministriks naawia ajakirjanduse kongressist, mis juuni
Liidu reorganiseerimise all toonitati, et
kuul
Helsingis
ära
peetakse.
saab endine Lodsi taojewoda Kaminski. —r.
praegu on liitu koondanud end peale 600
keskkooli õpilase mölemist soost, kuna aga lii
Rumeenia parlamendi walimised.
Lokaut Inglismaal.
du osakondade tööst tegetaliigetena ainult mõ
ETA. London, 11. märtsil. Täna Pä
ETA. London, 11. märtsil. Bukares ned vähesed osa wötataad. Selle tõttu tu
rastlõunat algas lokaut masinaehitus tööstu tist teatatakse: Rumeenia parlamendi wali leks liitu ainult neid taastu wõtta, kes tõsi
ses.
rnised on annud seni järgmisi tagajärgi: wa selt osakondades tööttavad. Samuti nõuvwad
Sellega oi: siis Inglismaal umbes pool litsuse erakond (vabameelsed) on saanud 259 ka üksikud teguwvimsad osakonnad, näit.
kohta, opositsiooni erakonnad 98. Tea muusid osakond ühes laulukooriga endale
miljoni töölisi tööta jäänud.
ted pnndmvad lveel 12 mandaadi kohta.
suuremat iseseiswust, samuti ka eraldi kas
lirimaal seisukord töfine.
sat, kuna seni töötati ühise kassaga, mis lii
Rahntused
Gennas.
ETA. London, 11. märtsil. Wiimased
du juhatusel oli ja millest üksikud osakonnad
teated Limerick'ist (lirimaal) kõnelevad l ä Genuas oli neil päiwil fascistide alga toetust said, siidu juhatuse poosi määratud
birääkimiste katkeni ise st De
tusel rahutused. Fascistid tungisid sotsialist smnmade näol. Järeljäänud juhatuseliigete
Valera ja Griffithi wahel. Sei
lise lehe toimetusesse. Töölised taastusid sel poolt olid ka väljatöötatud nende mundatus
sukord olla tõsine. De Valera ei ole taasta le pulste 21 tunnilise streigiga. mr.
tele taastanud parandused.
nud Greffithi nõudmisele, et tema oma sei
Kooso lekic enamus otsustas i vastavad
Kemal-pasha
sukoha kindlasti äm määraks.
parandused põhikirjas ette WStta, milledest
on uuesti Angaora parlaulendi esiuPheks tähtsamad järgmised: koolinoorsoo siidu lii
Uue India asjade sekretääri küsimus.
geteks taõiwad ainult need olla, kes kusagil
ivalitud.
ETA. London, 11. märtsil. Montagu
osakonnas tööst tegetaliigetena osa taötawad;
asetäitjaks India asjade sekretääri kohale ei
Kokkupõrked Karjalas.
nende NWstuwötmist liitu otsustab umstawa
ole seni weel kedagi määratud, kuid artaatak
osakonna juhatus. Peale selle taõib igal osa
Soomie
lehtede
teatel
on
Karjala
kõmmu
)e, et sellekohane ettepanek tehakse lord Der
konnal oma kassa olla mis saadakse osakon
byle. swi Derby ettepaneku taastu taõtab, aistide s«O Merised kokkupõrked olnud.
na enda ettevõtetest. Liidu osakondade tege
mr.
siis oleks see kolmas juhtumine kahe nädala
vuse ühtlustamine jääb liidu juhatlkse
jolttsul, et ministri koht taabameel
hooleks.
Besuw Shwardab.
sete käest wana meelsete kätt«.
Pönewamats ning ühtlasi ka tähtjamaks
ETA. Berliin. 10. märtsil. Neapealist päevakorra punktiks osi täiendata liidu ju
läheb.
eatatakse: Kardetakse, et Wesiüv purtskama hatuse tvalimine. Mitmed voolud püüdsid
Ghandi arreteeritud.
hakkab. Tõuswa kraaterilaataa ületaoolamise koosolekul oma kandllaate läbi taiia, selleks
India rahtauslaste juht Ghandi on ar tagajärjel pögenetaad elanikud. Wesutai lä seati ülesse 10 kandidaati, kellest juhawsse
reteeritud. Rahutusi ei olla selle tagajärjel hedusest Neapeli, kus rahtaas jälle ärewil kinnisel hääletusel neli VÄliti, kes liidu ju
on maa-aluste tõugete pärast.
senini tekkinud. mr.
hatuse poolt ette olid pandud: Kruus, Järv,
Randpõld Niinemägi Kanditaatideks jäid:
Lääne-Curoopa
ühistegelased
Seisukord Löuna-Aafrikas.
R. Saring, neiu Klement ja t.
Weuemaal.
LSuna-Aafrika mäetööliste streik on sõ
Praeguse noorsoo liikumise olukorra all
jakS arenenud nõgu ETA. sõnumitest näha.
Lääne-Euroopa ühistegelasi, kes Püha kõneldi mitmelt poolt koolinoorsoo liikumise
Pretoorias on sõjaseadus wälja kuuluta-' päetaal Moskwa jõudsid, tertaitas Wene tar praegusest sihitust seisukorrast. Seni on pan
tud. Johannesburgis peawad politseinikud tallajate ühisuste keskliidu juhatus. Järg dud pearõhku selle liikumise taälise taormi
werist wöitlust streikijatega. Wõitlustes oi puse poetad jooksul püüdsid külalised tutwu peale, kuna aga sisulise külje eest hoolitse
la ühe ainsa päewa jooksul 600 inimest kan neda Wene kooperatiivide tegewusega. Kui mine kõrvale on jäetud. Toonitati, et nMd,
natada saanud, nendest 80 surnud.
dääne-Euroopa saadikud Moskwa koopuvattt Sus haridusminMoermmi poolt
Silase päewa jooksul saanud surma ült widega on wwmnsmtd, sõidavad nad Nish sed fttf«ttlcrts*| määrusoö woftma on pan
saja inimese ja suur hulk haavata. WSidel ni-Nowgorodi ja Pettsgradi ühiStegelisi asu dud, psaks rohkem rõhku jnmkma just sisu
dawat kesklinna valdamise pärast. Ka kae tusi taaatvma. Külalised jäawad Wenemaa lise külje peale, ning kõik noored peaksid
!e märtsikuu lõpuni mr.
wandMes olla võitlused käimas.
käed külge jwnema ja weel energLisem-alt
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Osaühisuse „Teataja" kirjastusel
on ilmunud:
A. J. Kuprini jutustus
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319 Ihk. Hind ISO mrk.
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liidus tööle hakkama, püüdes endid koosist
saadud puudulikkudes teadmistes edasi aren
dada. Pandi ette ka resolutsioon, milles ette
oli nähtud protestiawaldamine praeguste
haridusministeerirnni Poolt wälja antud kit
fenduste taastu. Resolutsioon jäi taastutaõt
mata, sest et arwati, et see resolutsioon et
suudaks sugugi praegust seisukorda paranda
da, taaid ainult teda haltaendaks.

Koosoleku! paistis wälja noorte õige sõ
iöflös meeleolu. Artaati, et nüüd just suu
oema huwiga noorsoo liikumisest osa wötma
hakatakse ..kõigi surwete kiuste".

PevltkituZajale paistis see «sõjakus", kus
ähwardttsi ataÄdati tarbekorral, LaS woi
..põvcmda all" töötama hakata, siiski natuke
ne liialdatud olema.
Koosolek kestis kella 11—K 4p. l. —Tooo

„EeSti kunstnikud Itaalias".
ETA. Selle pealkirja all toob Rooma
kunstiajakiri „La Fiamma" oma jaanuari
numbris järgmise kirjelduse: Eestist on
Itaaliasse jõudnud skulptor Amandu?
Adamson ja maalija Konrad Mägi. Adam
son, kes praegu juba ligi 70 aastat wana.
asus enne Eesti iseseisvust Peterburis, ku?
tema kaunide kunstide Wene akadeemia lii
ge ja skulptuuri professor oli. Tema sai esi
mese auhinna Romanowite ausamba kataa
WSistluses, töö. mida Wenemaa poliitiliste
sündmuste pärast ei taõidub lõpule taiia.
Praegu elab kunstnik Viareggios ja Carra
raS, kus ta Tartust saadud tellimiste! töö
tab, muu hulgas ühe suure marmorigrupi
kallal, mida Tartu Pauluse kirikus üles sea
takse ja mis on inspireeritud Kristuse sõna
dest: «Tulge minu juure kõik, kes teie koor
matud ja waewatud olete." Konrad Mägi,
keda Itaalia ajakiri üheks tuttawamakS ja
produktiivsemaks Eesti maastiku maalijaks
nimetab, on Roomas juba mitu tööd ival
«iStanud. Märtsi alasest fagf «fufr Dra
SÄöft ftpti saarel.
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TXILINNX TfiÄTl 3'A
Kagu oli, nii en . ..
Riigikogu on asunud riigi käesoleva riigi majapidamine umbkotti on aetud.
Riigikaitse kulud nõuavad kogu eelarvest
näpunäited ja soowiawaldused, mis loomuli tervelt 33 prots. omale. Niisuguseid kulusid
kütt oleksid pidanud eelarwet kommisjoni 1 54-miljonilisel rahval kanda on liig. Ai
saatma, võivad teda puudutada alles nüüd, nüke võimalus, tähendas kõneleja, kuidas
kommiSjontst tulles, kus tal juba enam-wä riigikaitse hiiglakulusid vähendada, on
hem kindlam kuju antud. Praegused soovi Välispoliitilisel toel. Kui meie välispolitti
avaldused jääwad suuremalt osalt ainutt ka et Võimalda sõjaministeeriumi kulusid
sooviavaldusteks, põhjal iKe muudatusi eel Vähendada, siis tuleb koormat edasi kanda.
arves enam ei wõi ette tulla. Süsteemi,
KuidäS on aga lood Välispoliitikaga?
mille piirides valitsus tegutsenud, sedakorda Ei ole kellegi saladus, et meil just see apa
enam Muuta ei saa. Nagu oli, nõnda on ja raat, mis Välispoliitikat peab juhtima, kõige
jääb kuni uue eelarveni. Enamusera werewaesem ja saamatum on. Aparaat, mille
konnad, vaim ja noot maaliit, ei ole oma kogu riigimajand, peale nii hiigla suur tä
teguviisi, eelarwet ilma rahwaesituse soo hendus, on viimasel ajal täiesti ummista
wiavaldusi ärakuulavata kommisjoni anda, nud. Nii palju kui meil wmnasel ajal tege
seni millegi muu kui vaikimisega wõi mist olnud teiste riikidega, eriti oma naabri
nud vabandada.
tega, oleme meie kaotaja osas hiilganud. Kus
Ei ole siis midagi ootamatut selles, km on meil need rahvusvahelised lepingud ja
see, mis enne kommisjoni andmist ütlemata vastasttkune kindlustus, et meil tarvis ei
jäi, nüüd' seda suurema jõuga esile tungib. oleks enam kui kolmat osa oma eelarvest ohRahwaesituS ei täidaks oma kohust valijate Verdada sõjaväe peale? Neid ei ole ja veist
ees, kui ta ei näitaks Valitsuse eksisammude ei ole keegi midagi kuuln. Ja head vahekorda
peole.
naabritega on osatud ainult veel sel teel
Kõige suurem eksisamm meie ritkttse elu alal hoida, et neile igas asjas järele on cm
juhtimises seisab kahtlemata selles, et walit tud. See on tõesti ideaalne leplikkuse-po
sus, mis end toetab kahe enamuserakonna liitika, mille sarnast vaevalt ajaloost leida.
õlgadele, tarviliku?» ei pea lähemat ühen Kui aga rahvasaadik Laidoner arvab, et sel
dust pidada rahwaesitasega tema täieS koguS. lest heatahtlikkusest wAlgi vähe olevat,
Temale on nähtavasti ükskõik, mis Riigi siis täname lahkesti. Sõprus, mida ainult
kogu? räägitakse, wõi kas seal! üldse räägita?- kingitustega ühelt poolt eluS peetakse, ei
se tegelik elu läheb oma rada. Walttsuse wõi iialgi meie välispoliitika ideaaliks olla.
juhil ei näi midagi selle vastu olnud ole
Oleks Klarwe enne kommisjoni andmist
wat, kui rahwaesitus omas täies koosseisus tulnud Riigikogus arutusele, oleks rahvaesi
riigi majapidamist alles siis lähema waalluse tusöl võimalus olnud valitsuse juhi tähelpa
alla saab Võtta, kui see juba peajoontes nu aegsasti ka selle ebaloomuliku nähtuse
walmis.
peale juhtida. Seda aga. ei tahetud. Rahva
Kõige sellega on nüüd seda kätte saadud, esituse näpunäiteid ei peetud tarviliseks.
et Vastastikuse arusaamise ja üksteise Nüüd aga, tagant järele, ei või neil näpu
mõistmise asemel üksteisest tubli tükk maad näidetel muud tähtsust olla kui tõsiasja kons
kaugemale on mindud. Puudub ühine keel, tatserida, et vahekord rahwaesituse ja walit
puuduwad ühised püüded, lahkhelid leiawad suse vahel küllalt loomulik ei ole ja et walit
lopsakat pinda. Juba esimene kõneleja, keS suss tegevuse ühtlustamine paljugi soovida
jätab. —n—
eelarwet üksikasjalikumalt puudutas J.
Laidoner, oli sunnitud tunnistama, et meie
<ta?ta eelarwe läbivaatamisele. Rahwaesituse

tini õpetajate palkade vaherahaks maksis.
Et aga kohtu otsust maakonnavalitsused täpi
pealt peavad täitma, tegelikutt neid aga täi
ta ei saa, fiis on maakonnavalitsused sunni
tud oma tegevust lõpetama, mille juures
maakonna nõukogu liikmed kohtu otsuse mit
tetäittnise pärast vastutuse alla langevad.
Samuti langevad maakommvaZttsused .sea
dusliku Vastutuse «ülla, kui nad sunduslikkude

Väljaminekute katmiseks summasid ilma eel
arveta wälja annavad.
2) Siseministeerium on asmmd sellele sei
sukohale, et maakondadele on sunduslttud ai
nutt need väljaminekud, mi? seaduste läbi
on peale pandud, eitades maakonna nõuko
gude eneste algatust. starn 1920. a. on maa
konnad nendele lubatud seaduses sissetulekute

piirides ellu kutsunud mitmesugused asutu
sed, hariduse, hoolekande, tervishoiu akck ja
põllumajanduse Ostmiseks (koolid, haigema
jad, Vanade ja laste kodud jne.). Need asu
tused ei ole maakondadele siseministeerium:
protesti motiivide järele puudulikud, kuid
maakonna hea käekäigu jaoks on nad hädasti
tarvilikud, need on asutused, mis omavalit
susele kui niisugusele eluõigust annawad.
Otsused, millega need asutused ellu kutsuti,
on siseministeeriumi poott sanktsioneeritud
ja kuni 1922. a. ei ole siseministeerium nen
de peale wäljaant. summade wastu protes
teerinud. Maakondade puudujäägid 1922. a.
ei ole tekkinud mitte nende asutuste üleval
pidamise kuludest, vaid sellest, et 1921. a.
seadusandlisel teel maakonna puudulikku
väljaminekuid suuresti tõsteti, ilma et nen
de katmiseks uusi allikaid kätte oleks näida
tud. Nende asutuste sarnasel viisil lõpeta
mine on läbiviivata ja riikliselt hädaohtlik.
3) Kui kõik need ettevõtted ära kaotada,
mis siseministeeriumi protesti motiivides
on ettenähtud, siis taotavad omavalitsused
km niisugused oma mõtte ja muutuvad kesk
walttsuse kantseleideks. Sarnane seisukord
oleks põhiseaduse §75 vastu, mille järele
riigivõimu teostamine kohtadel omavalit
suse Laudu peab sündima.
Kõike seda kokku võttes leiab macckondade

sama ta maakonnavalitsuste tegevusest tar
wilikult ei ole informeeritud.
Wallakohtute korralduse asjuS.
SilmaS pidades: 1) et need ülesanded,
mi? praeguse walla hoolekande kohta täita! on

jäetud, tas vallakohus wõib ainult päran
dust hoiu alla Võtta, ja nende päranduste
kohta hoolekandjaid määvata, mille väär
tus 100.000 margani, on wäga piiratud, sest
praegusel ajal on pea kõigi maakondade ja
nende inwentaari Väärtus kaugett üle
100.000 marga ja. seega alluvad need sarna
sed hoolekande asjad üleüldisele maakonna
hoolekande kohtule. Selle tagajärg aga sn
see, et paljud hoolekande asjad täitsa korral
damata jäävad. 2) Et maakonna hoolekande
kohtud, mis igasse maakonda ühe rahukoh
tuniku juhatusel on moodustatud, ei ole vah
väle kättesaadavad ja kuna rahukohtunikud
isegi töödega koormatud on, siis ei suuda
maakonna hoolekande kohtud tarviliselt nen
dele alluvaid hoolekande asju korraldada.
Nende asjaajamine on muutunud mingisu
gusÄks wormitäitmifeks kirjavahetuse alu
sel, kuna kohapealsed asjad kohtule tundma
tad on; mispärast loomulik oleks kõiki koha
pealseid hoolekande aSju lvallakohtute kätte
anda.

3) Et praeguseid Valla hoolekande kohtuid
keegi ei instruoeri, nendelt aruandeid ei
nõuta ja neid ei rewideerita. mispärast
nende praegune asjaajamine paljugi soovida
jätab ja sellepärast neid paremini korraldada
tuleks.

4) Et niisama kui hoolekande asjade aja
mine maakonna hoolekande kohtus, sünnitab
suuri raskusi rahvale ka päranduse asjade
ajamine rahukogus ja rahukohtuniku juures.
Iseäranis nurinat sünnitab asjaolu, et prae
guste seaduste järele paljud pärijad oma
õigustest ilma jääwad ainult selle tõttu, et
wastawad kuulutused neile teadmataks on
jäänud. Nii on Laugele sellest põhimõttest
ära jäänud, et kohtud olgu rahvale kätte
saadavad.

Neid asjaolusid arvesse Võttes maakon
dade liidu nõukogu otsustab tarvilikuks tun
liidu nõukogu, et siseministeerium enese vor nistada, et praegused valla hoolekande
milise õiguse peale toetades maakondade kohtud saaks esimese astme hoolekande ja pä
eelarveid protesteerides ühekülgselt jo mitte randuse asjade kohtuteks ümber moodusta
Maakondade liidu nõufoan koosolekul wasluwõekad reloluk
küllalt otstarbekohaselt on talitanud ja maa tud, kelle võimkonda kuuluksid kõigi päran
fwonid.
konnavalitsused vAjapääsemata seisukorda duse ja hoolekande asjade toimetamine wal
saatnud, mille tagajärjel Saare maakonna dades hoiuLohw korvas.
«. eelarvete proteSteerimiste kohta. eelarve asjus täita, wctatovtattt selle peale, valitsus on sunnitud olnüd oma tegevus?
Teede seaduse kohta.
' 1) Siseministeerium ile sisse antud et ta seda kohtu teel nõuab: järjelikutt ei likvideerimisele asuma.
maakondade 1922. a. eelarved on kõik kohtu ole maakondadel üleüldse Võimalik 1922. a.
See seisukord ähvardab, veel käesoleval
Maakondade liidu nõukogu otsustab:
korras äva prvtesteeritud eelarwe seaduse kohta seaduslikku eelarwet kokku seada ja aastal, ta teisi muakonnawalitsusi. Nagu 30. uus teede seaduse kava ühes maakonnawalit
§73 põhjal, et eelarvetes talud taludega nad peaks käima 1921. a. eelarvete järele. MMuvril ajakirjanikkudele cmtud infovmat süste poott tehtud parandustega ja soovi
ei ole tasakaalus. Seadustega ja keskwailit Kuid ka 1921. a. eelarwe sissetulekutest ei sioonrst selgub, on siseminister sek arvamisel, avaldustega anda liidu juhatuse kätte. Ko
süste määrustega maakondade peale pandud jcrttu seaduses ettenähtud Väljaminekute kat et maakondade raske rahaline seisukord on gu selle materjvali asjatundja kätte andmi
kohustused nõuawad aga kaugelt suuremaid miseks, sest et 1522. a. kohta puuduwad need tekkinud maakonnava! ttsuste saamatusest, seks, kus neid märkusi ja soowiawaldusi alu
väljaminekuid, kui vastavad seadusega lu sissetulekud, mis lisamaksu seadusega 1921. a. vilumatusest, pillamisest jne. Sellest peab seks wõttes kiirelt uue seaduse kawa kokku
batud sissetulekud annawad, sellepärast on jaoks on lubatud, samuti ka need summad, liidu nõukogu järeldama, et siseminister seaks, mis liidu juhatuse poolt tuleks maa
lausa Võimata siseministeeriumi nõudmist mis kesftvalitsus 1. jaanuarist kuni 1. auguS-i maakondade seisukorrast ja ülesannetest, nii- konnawalitsustÄe seisukoha Võtmiseks saata
Lutfifer. "
Jean de la Hire'i romaan.
Aleks, kas võib raadio enne tundi
Atlandialuse seltsi Hadre'i osakonna juhatuse
kätte jõuda?...
Muidugi, waSta? mini»ter, kui ma
ise asja kätte wStan.
Wäga hea, saada siiS Pariisi juhatuse
kaudu Havre'i osakonna direktorile järgmine
raadiogramm: Seadke korda veealune
paat „Lampas" ja hoidke ta kell 11,30 min.
Sainclairi jaoks walmis, et ta kohe võiks
wälja sõita ja wee alla laskuda."
Seepeale hüppas ta autosse, hüüdes:
„Hop, edasi!" Ja auto söitis minema, ära
wiieS väikse Henri Pnllant'i kes rõõmust
särawail silmil Sanelairi ja MisS Elleni wa
hel istus.
Auto kihuta? need 223 kilomeetrit ühe
tunni ja 52 minutiga maha. Sainclair ja
väike Henri wõtsid kell 5.30 min. Kleberi
puiesteelt Pariisis wälja ja jõudsid Havre'i
sadamasse kell 11.22 minutit.
Auto peataS ponton-kuuri ees, kus seisid
mõlemad weealufed paadid „Lampas" ja
„Synancee". Kuid „Lampas" oli juba kuu
rist nmlja toodud ja aeles basseinis suure
köie otsas. Autost wälja hüpates nägi
Sainclair weealuse paadi trepil siluetti ja
nägu, mis ta kohe ära tundis.
Ciserat! hüüdis ta.
Sainclair! wastas weealuse paadi oh
witser.

Seal ligidal oli paat köie otsa?» Sain
-lyir hüppa? kohe paati.
Mis», ulatage mulle topi ja tulge ka
kf» kohe järele.

Inglise koolitajanna hüppa, ?« kohe ker
sa os«wa»ti paati.

warju otsida... Tähendab, teie usute, et...
Ciserat jagas käskusid. Wesi keerles
Mina ei usu mitte, mina tean!... Kuid „Lampas'i taga. Ilmusid madrused ning
pagana pihta! meie teeme liiga palju
tõmbasid silmapilkselt köied ja trepi sisse.
Kell kaksteistkümmend!....
Siis kadusid nad luukidesse ja luugid pandi
Weel üks minut, Oönägija, hüüdis kinni. Oli kuulda metallist klirinat, esiti
professor oma peremeheliku häälega. Et felgematt, siis tumedamalt. Kioskil seisis
teie oma aSjaS kindel olete, siis ei lähe Ciserat üksi. „Lampas" kaugenes valissa
teie lapsega mitte kaasa. Tahate ainutt teda dama sihis.
üksi pääSta?
Kaldatammilt, kaks sammu autost, vahti»
Ei. mina ei lähe kaasa. Mna pean sid Lourmel ja Sainclair sõnalausumata.
uurima, otsima.
Kui nad Cicera'd mütsi keerutawat ja
Aiman, Sainclair. Mina pean ka „Lampas'si" semafori kohal kaduwat nägid,
waatasid nad üksteisele naeratades otsa.
üles otsima, karistama...
(Järgneb.)
Ta hüüdis:
Mattol, mina lähen Maale! Andks
wee all olema...
ruttu asjad!
Sel silmapilgul ilmus kellegi pea lahtise
Siis Ciseratile:
luugi kohta, mis kioski ja trepi ees asus.
Mitte sõnagi rohkem? Sina kuulsid
Geda pead nähes hüüdis Sainclair imesta ja said aru. Sõida rahulikull minema.
nutt:
Niipea kui meie paadis oleme, laSke wee alla
Oo? professor Lommel siin!... Teie ei ja sõida minema. Kirjutan kohe nädala pä
olegi Itaalias?...
rasi poste restante Nev-Aorki...
Tulen praegu sealt, ütles professor
Mattol ilmus, nägu natuke hämar, üks
sillale tõustes. Kuulsin teie häält. Mis on madrus ulatas talle kätte kohwrid, mis tema
juhtunud?
paati wiSkaS. Lourmel lahkus juba trepilt.
Ta nägi last ja kortsutas kulmu. Äkilise Temale järgnes Sainclair. Neil tuli wee
sisenduse mõjul, mis on omane suurwaimu aluse paadi lahtisest luugist mööda minna.
dele, aimaS ta kohe, milles asi seisis. Sain Õönägijat näheS tõusis Irene de Ciserat
clairi juure aStudes sosistas ta temale üles. Sainclair tahtis teda hüüda, kuid
kõrwa:
Irene hoidis pahema käe nimetissõrme fu»
Jälle üks wõlumise juhtumine, eks? peal: Waikige? Parema käega ulatas ta
Sainclairile, kellega ta intiimsete! wastu
Sainclair jahmata»:
võtmise õhtutel professori juures tuttawaks
• KuihaS, jälle üks?
-- Jah, minu kasutütar, Cis«rat'i naine, oli saanud, kokkupandud walge paberilehe.
on ka võlutud.... VeneetsiaS... Piinamine Sainclair wõttiS paberi ja läkS.
võlumise kaudu... Seal tuli minu õpilasele
Teise luugi kaudu laSRs Ciserat miss
Mattolsile mõte nende nähtuste wattu loo» Elleni ja wäikse Henri weealuseSse paati
I PIALAD\B* I
duse-elementtde waheleseadmtse abil wõi Võtta. Mattol järgnes neile.
* WM MU G M
delda... Rägu näha, olete teie sarnasel juh
Lommel ja Sainclair olid juba paadis,
TALUNNI
wmisel ka mõtelnud „Lampa?'iga" wee all mi? köiest Vabastati.

Sainclair wõitis mõlad ja hakkas sõudMa. Warsti olid nad weealuse paadi kõr
wal.
Sina siin! ütles Ciserat, aidates sspra
ja noort neidu ühes wäikese Henriga wee-.
aluse paadi trepile. Ja see laps? Sinu
oma? Mina ei tea seda... Raadio, mis
mulle toodi, kui meie parajasti olime ära
sõitmas, ei seletanud midagi. Nii siis...
Nii siis, sõber, sina teed hiigla palju
sõnu. Wõta peale miss ja see laps, kes on
ministrite nõukogu esimehe Aleksandr Pril
lant'i ainukene poeg. Saad aru? Wõta
peale, sõida minema ja laske wee a11a!...
Kell 12 pead sinu „LampoS" sada meetrit
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TÄLIINNS TUSPTJJS

Maakondade lildn nõukogu koosolek 11. la 12. miirlfil
lalllnnas.
Koosoleku avab maakondade liidu esi
m«S Suursööt kell 12 päeval, kes ettepa
neku teeb koosoleku juhatajat ja sekretääri
valida. Koosolekust võtavad osa 18 maa
konna esitajat ja siseministeeriumi esitaja
omavalitsuse asjade peavalitsuse juhataja
Hendrikson. Juhatajateks valitakse Suur
sööt ja Riives ning sekretäärideks Avikson
ja Laur.
Peale valimiste teeb juhatuse esimees
Suursööt ülevaate liidu juhatuse senise te
gewuse kohta, milles tähendab, et suuremat
ära teha mitmesugustel põhjustel juhatus ei
ole suutnud, kuid siiski on saavutatud taga
järgi 1921. a. puudujääkide katmise küsimuse
suhtes ja . > sellekohane seadus on juba maks

ma pandud. Samutt on ka wiinalubade
väljaandmise küsimus omawalitsuse asutuste
huvide kohaselt lahendatud. Liidu asjaaja
jaks, keda liidu nõukogu otsustas palgata, er
ole korda läinud vastavat isikut leida. &a
seaduste kavade väljatöötamist ei ole juha
ws mitmesugustel põhjustel suutnud läbi
viia.
Enne päewakorra juure minekut täien
tatakse viimast Awiksoni ettepanckul ühe
punkti võrra, nimelt hobustepasside registree
rimise küsimusega, missugune 9. punktina

duste järele eelarves tulud ja kulud tasakaa
lus peavad olema, maakonna eelarved seda
aga ei olnud, siis on siseministeeriumi poott
kõigi maakondade eelarved seaduslikul alusel
protesteeritud. Sellest ei wõi nüüd järel
duši teha, et maakonnavalitsused eelarweid
kokku ei oska seada. Kui sissetulekuid sarna
sel määral on kui väljaminekuteks tarwis
läheb, siis on see kerge, kuid kui neid aga ei
ole ja seadustega väljaminekud kohustata
vaks tehakse ja teesid ei näidata, millest nad
katta tulewad, on eelarve tasakaalu viimine
wõimata. Linnadel aga on see palju hõlp
sam, sest et nendel palju enam mitmesugus
tel aladel tuluallikaid on, kui maakondadel.
Nl. Riives teatab, et Tartu maakonna
valitsus juba m. a. juunikuust sadik mit
mesugustes asutustes sammust on astunud
ja valitsuse liigete tähelpanu asjaolu peale
juhttnud, et puudujäägid mitte maakonnava
litsuste süü läbi ei ole tekkinud, vaid Rii
gikogu ei ole siin küllalt asja järele kaalunud.
Ta pani seadustega macckonnawalitsustele
suured kulud peale, ilma et allikaid ära oleks
nimetanud, millest neid katta. Kooliõpeta
jäte palkasi tõsteti ja teatawastt jäid alg
kooli õpetajate palgad omavalitsuste kanda,
kuna keskkoolide õpetajate palgad riik maksab.

Linnades käib suurem osa lapsi keskkoolides
Esimese päewakorra punktina tuleb aru ja algkoolist on maakonnaga võrreldes hulga
tusele
vähem. Nii on Tartu linnas 120 algkooli
Seisukoha Wõtmiwe 1922. a. eelarvete pro õpetajat, maakonnas aga 410 õpetajat, kel
lede palkadeks maakond suuremad summad
testeerimlste kohta,
välja peab andma kui linn, kuna linnak
millele pikad läbirääkimised järgnetvad. Nl. omtti suuremad tuluallikad on. Ei ole ime,
Suursööt tähendab, et kuna makswate sea- et maakonnal wõimalik ei ole oma eelarwet
päevakorda üles võetakse.

ning peale selle see seaduse kava uuesti liidu
Nõukogus arutamisele määrata.
Planeeritud mõisate ja möisatööliste olu
korra lahendamise asjas.
1) Põllutööministoeriumi tähelpanu selle
Peale pöörata, et mõisa mjcmtöölised - mõisa
planeerimise puhul saaksid ministeeriumi
ringkirja ja maaseaduse § 65 kohaselt maaga
rahuldatud.

2) Planeeritud mõisate" siensionaäridele
ülespidamine, samal määral, kui nad mõisa
valitsustelt said, ttlleb põllutööministeeriu
mi peale panna.
Hobuste passide registreerimise küsimuse
kohta.

Maakondade liidu nõukogu, tunnistab
tarwilikuks, et hobuste passide ja niisasnai ka
isikutunnistuste väljaandmise ja nende eest
sissetulekute rahade üle igakuuTnre aruannete

saatmise kord saaks muudetud ja aruanded
ainult iga poole aasta järele saata.
Sõjaväe jaoks kõlbuliste hobuste üles
kirjutamist tuleks toimetada iga kolme aasta
järele, aga mttte iga aasta. Kõlbrüiste Ho
büste nimekirjad tuleks pidada walla-, ale
wi- ja linnavalitsustes ning rcchwawäe üle
mate juures, kuna nende pidamine maakon
navailitsusteS ülearune on. Sõjaväe jaoks
kõlbuliste hobuste edasiandmise ehk edasi
müümise üle teadacmdmine tuleks ära jätta.
1922. a. puudujääkide katmise küsimus
maakonna ja walla eelarvetes.
Koosolek aasta puudujääkide katmise
teesid otsides, leiab mpakondade liidu nõuko
gu, et kõigi kokkuhoidmiste peale vajatamatd.

eelarwetes ülesvõetud wäljaminekuid ka-u
-gelM sedavõrd ei saa, et eelarve tasakaalus
oleks. Kuna maakonnavalitsuste tegutsemi
seks mha hädaliselt tarwis on. maksuseaduste

muutmine aga aasta keskel mitte läbiwiidaw
ei ole ja otsekoheseid tagajärgi ei anna ning
maksvate seaduste järele saadavad r naksud
suurel osal alles aasta lõpul sisse tulewad,
otsustab maakondade liidu nõukogu esineda
j vabariigi walitfusele ettepanekuga,

1) et maakondade liidu nõukogu 20,—-22.
novembri koosoleku protokollist §§ 7 ja 8
üleswõetud otsused täitmist leiaksid:

2) kiti aga nimetatud ettepanekutes näi
öatud allikatest lähemal ajal raha loota ei
ale, peaks riigikassa käesoleva aasta omawa
litsuste puudujäägid oma kanda wõtma seni,
km nende katmiseks maakondadele teisi wõi
mälust ei ole antud;
3) kuna 1921. a. õpetajate palkade maks
miseks maakonnad laenu on saanud 1921. a.
tulumaksu kindlustusel, mille tõttu nimeta
tud sissetulek maakondadelt äm wõetud,
peaks vabariigi walitsus eeltähendatud lae
nude kindlustamise oma peale wõtma, kus
juures maakoTmawalitsused kohustuse annak
sid seda laenu 1921. a. lisamaksudest katta.
Selle resolutsiooni kohta kuulub weel
täiendit?, mis juhatuses wäljatöötamissl.

tuleks suurem tegevuse vabadus anda ja ru võtaks. Tulumaksu omavalitsustele jätmi
tuliselt uued sissetuleku allikad feadusliseS ne tooks omakord jälle riigi eelarves puudu
korras maakondadele võimaldada. Ka soe jäägi. Nagu näha, oleme algkoolide seaduse
küsimus antakse satsiooni.
teostamisele asunud ilma, et meie oma wõi
mist ja rahva kandejõudu arvesse olcks
sKoolimajade küsimus ja koolide korralduse võtnud. Algkoolide seaduse teostamisel tu
Ka selle küsimuse arutamisel leitakse, et leb suure ettevaatusega talitada, sest see ei
seadused ajanõuetele ja rahva kandejõule ei sünni mitte ühe ehk kahe aasta jooksul, vaid
vasta. Õpetajatele olla palga wäljaarwa nõuab kümneid aastaid. Igatahes tuleks
mine niivõrd keeruline, et isegi mõni õpe vastavad seadused revideerimise alla võtta.
taja oma palga suurust välja arvata ei os
Sellele järgnevad läbirääkimised sekt
kavat. Palgamaksmise asjus tuleks seadust sioonides väljatöötatud resolutsioonide kohta,
tingimata muuta, sest et õpetajate palgad millest mõned wastu võetakse.
kuigi wõrd ühtlustatud ei olla. Ka leitakse,
Kuma mõned maakonna esitajad rongile
et õpetajate tundide arv liiga väikene on. ruttavad, nende hulgas ka teine juhataja
Kooliseadus tuleks revideerimise alla võtta. Riives, siis valitakse kolmandaks juhatajaks
Küsimus antakse sektsiooni.
Nurk.
Walla kohtute korralduse küsimuses

kuulduvad lahkhelid. Soovitatakse praeguste
walla hoolekande kohtute tegevuse laienda
mist. Kuna valla hoolekande kohtuid ei re
widoerita ja walla sekretäär seal peaosa etem

dab, sellepärast oleks soovitav, et uue oma
valitsuse seaduse järele walla sekretäär mitte
valitav ei oleks vaid nimetataw. Arva
takse, et amettsse tuleks panna rändav rahu
kohtunik ja siis oleks valla kohus kõrwalmö
judest vaba. Kaheldakse, et wallakohtute
jaoks ei leidu meil tarvilise hariduse ja ko
gemustega isikut. Nagu eelmised küsimused,
nii antakse ka see sektsiooni.

Igavaid ja pikki waielufi kutsub esile
küsimus

Et hõlpsani, oleks läbiarutamata päeva
korra punktide kohta üldisel koosolekul seisu
kohta võtta, moodustatakse Saks sektsiooni, ni

Arutusele tuled

Wiinalubade eest sissetulnud raha valdade
vahel ärajaotamise küsimus.
Ühede arvamise järele tuleks raha ära
jaotada proportsionaalselt elanikkude arvule,
kuna teised otstarbekohasema leiavad olevat
raha jaotust toimetada väljaantud tttbade
arvu järele. Wiimane põhimõte vöetakst
vastu.
Maakondade liidu 1922. tu eelarve,
mis 200.000 marga peale tasakaalu viidud,
wõetakse wastu. Suuremad väljaminekud
on asjaajaja palgaks, kantselei kuludeks jne.
Sissetulekuks on 20 penniline maks iga ela
nifu pealt.
Teede seadus.

Kuna teed enam mitu aega korralikult
parandatud ei ole, sillad viletsad ja rutulist
parandamist nõuavad ning endine teede sea
dus praegustele oludele ega nõuetele & vas
ta, siis otsustas nõukogu, peale pikemate lä
birääkimiste uue teedeseaduse kava vätzo
töötamist juhatuse hooleks jätta, missugune

mett majandusime ja administratiivne, kel
lele ülesandeks tehakse vastavad resolut
sioonid wäljatöötada ja järgmised päeva
korra punkttd läbi arutada.
tasakaalu wiia.
järgmisel nõukogu koosolekul arutusele tuleb,
Koosolek lõppes kell pool 4 õhtul.
Siseministeeriumi esitja Hendrikson tä
kuidas planeeritud mõisate ja mõisatööliste
hendab, et novembrikuul maakondade liibu
olukorda lahendada.
Nõukogu koosolek 12. märtsil.
nõukogu koosolekul pandi macckonnavalit
KooSolek algab tunnilise hiljaksjäämisega
Nl. Uiga kannab ette Tartu maatöölste
süstele südame peale, et nad kavad kokku kell 11 hommikul.
koosolekul vastuvõetud resolutsioonid ja
seaks, kui suured puudujäägid eelarvetes
Aruandja Sõnajalg. Kannab ette ma soovitab nõukogule nende otsustega ühineda,
võivad tekkida ja keskvalitsusesse saata, kuid janduse sektsioonis väljatöötatud resolut mis aga nõukogu poolt toetust ei leia. Wfi
materjaal jõudis liiga hilja keskvalitsusesse sioonid, mille kohta jälle pikemall sõna wõe maks wõetakse selle küsimuse kohta sektsioonis
ja eelarved protesteeritt. Siseminister oli takse. Mõned resolutsioonid võetakse vä väljatöötatud resolutsioon waStu.
informeeritud ja tal ei puudunud hea taht heste täienduste ja redaktsiooniliste paran
Wiimase päevakorra Punkttna tuleb aru
mine küsimuse lahendamiseks Nüüd tuleb duSfega.waStu, kuna teised sektsiooni tagasi tusele
MM antakse.
hobuste passide registreerimise küsimas,
seadmisele asuda ja tarviline materjaal sife
Koosolekule oli ilmunud ka Riigikogu
ministeeriumile saata.
juhataja J. KuK, kes nõukogu oma isiflisfe kus toonitati, et praegune sõjaväe hobuSfe
Nl. Uiga seletab, et protestts on tähen muljete põhjal eelarvete puudujääkide kat passide registreerimise kord mitte küllalt/ots
datud kui väljaminekuid katta ei suudan, tu mise küsimuse suhtes ja rahaasjanduse seisu tarbekohane ei ole ja sõjaväe kõlbulikkude ho
leks neid vähendada. Kuigi eelarvet tub korra üle informeerib. Muu seas tähendas buste järelwaatust nii tihti si tuleks toime
listi kärpida, ei ole teda võimal. weel tasa hra Kukk, et omavalitsuste eelarwete puudu tada. Ka aruandeid isikutunnistuste ja Ho
kaalu wiia, ainull õpetajate palkadeks üksi jääkide katmiseks ei ole siseministeeriumi kui büste väljaandmise eest saadud rahade üle,
läheb niipalju, kui seaduse järele Tartu maa ka haridusministeeriumi eelarwetes tarvilist ei oleks tarvidust nii tihedalt Keskvalitsu
konnal sissetulekuid on.
summasid ette nähtud. Ka ei näi võimalik sele saata.
Koosolek lõpeb kell pool 6 õhtul.
Nl. Lauri leiab, et kuigi ministeeriumit olevat, et puudujäägid riigikassa oma kanda
teada oli, et eelarvetes puudujäägid tulewad,
ei ole ta maakondade tulude suurendamiseks
Müügil pttbuwbak
l. sordi paberossid
midagi teinud.
„Kuld Rannaks"
„MeremeeS"
Hendrikfon: Siseministeerium, km jä
25 tk. puuwineer karbis 3V mrk.
«. 20 mrk. »!« «. 40 mrk.
relwalwe osutus, on eelarwete protesteeri
miste asjus täiestt seaduslikult talitanud ja
s/ü. »Tnbak"«
O/S. .Tubaka
sisuliselt ei ole ta maakonnavalitsuste otsus
fesse tunginud ega omawalitsuse asutuste
Eesti on alati kasutanud iga võima
Eesti wõliSminister Balti
eelarveid normeerida püüdnud. Omawalit
lust, et tunnistada Leedule oma sõprust ja
'
?
liidust.
süstele on wõimalus jäetud oma rahaga ots
selgitada tema rahvusvahelist seisukorda,
tarbekohaselt ümber käia. Etteheide, et siss
Leedu telegraafi agentuuri „Elta" eftta mille tõenduseks on see asjaolu, et Eesti üks
ministeerium selle asemel, et eelarweid pro jal on olnud jutuajamine wälisministriga esimestest oli, kes tunnistas Leedut de jitre.
testeerida, maakondadele uusi tuluallikaid herra Piip'iga, wiimase läbisõidu puhul Ta saab ka edaspidi oma poolehoidu andma
oleks pidanud wõimaldama, ei ole põhjenda Riiast Waxssawi.
igale sammule, mis selles sihis astutakse
tud, sest et see mitte siseministeeriumi kompe
Küsimuse peale, kas Eestis ka on tähele Leedu kasuks.
tentsi ei kuulu. Sisuline arutamine on siin pandaw nii suur huwi Balti liidu ja tema
Küsimise peale, missugune on EeStt sei
täiestt ilmaaegne.
koosseisu wastu, kui Soomes ja osalt ka La-- sukord Soome-Poola sõjalspingu asjas, was
Wõetakse weel mitme nõukogu liikme tis ja Leedus, vastanud herra Piip:
tas herra Piip, et seda küsimust weel ei ole
poolt sõna, milles toonitatakse eelarwete mit
Ei wõi ütelda, et Eestis just praegu oleks tarvilikul määral arutatud Eesti poliitilis
te otstarbekohase protesteerimise kohta. Tä tähelepandaw iseäranis suurt huwi selle küsi tes ringkondades ja sellepärast on wõimata
hendatakse, et kuigi eelarweid maksimumini muse wastu, sest selleks ei ole iseäralist põh° anda konkreetset wastust.
kärbitakse, neid ikkagi tasakaalu ei suu just. Aga Balti liidu küsimus on üks neist
Wene wõlgade küsimuses tähendas herra
deta wiia. Eelarweid loodetakse märt küsimustest, mida arutatakse kõige elawa Piip, et Eesti saab kinni pidama Tartu le
sikuu lõpul esitada ja tegelikult saa malt.
pingust, mille järele Wenemaa võtab kõik
dakse eelarwe järele töötama ha
võlad oma peale.
Liidu koosseisu üle valitseb Eestis waa
kata alles aasta lõpul. Ministeeriumi tege
Warssawi konwerentsi kohta tähendas
wusega pcmdawat omavalitsuste asutuste de, et temas peavad esitatud olema kSik 5 herra Piip:
olemasolemine kaalu Peale jne. Lõpuks au Balti riiki ja et ainult ajutiste põhjuste pä
See konwerents on üks neist Balti
takse küsimus koosolekul tehtud soowiatval rast praegu wõimata on asutada niisugust riikide omawahelistest läbirääkimistest, mis
duste kohaselt sellekohasesse sektsiooni wasta liitu. Niisuguse waate rewideerimist ei ole ette nähtud Helsingi konwerentsi!. Wõttes
olnud. Seniks, kuni wõimalikuks saab 5 arwesse, et Leedu ei olnud esitatud Helsingi
wa resolutsiooni kokkuseadmiseks.
Järgmise päewakorra punkttna ttlleb aru riigi liit, tuleks asutada kitsam liit.
hoolimata meie soowist, näha
Kõneldes takistustest 5 Balti riigi liidu konwerentsil,
tusele
konwerentsi!
ka Leedut, oli meil ometi wõi
asutamisel Lähendas herra minister. Leeditmata
ülesseada
tingimist Leedu osavõtmise
1922. a. puudujääkide katmise küsimus maa Poola konflikti kohta järgmist:
kohta
konwerentsist.
Balti riigi konverent
konna ja walla eelarwetes.
- Leedu-Poola konflikti peale vaadetak sid ongi peetud ilma Poolata ja ilma Leedu
Ka selle küsimuse kohta toonitatakse, et se Eestis kui kahe hea sõbra tüli peale, mille ta.
kärpimistega foowitawaid tagajärgi ei saa kiiremat lõpetamist ta südamest sooviks.
Warssawi konverents arutab ka Genim
wutada ja eelarwet wõimalik ei ole tasakaalu Asudes niisugusel seisukohal, on Eesti sunni konverentsi eeltöid ja Balti riigi seisukohta
wiia. Arwatakse, et maakonnawalitsuste tud jääma erapooletuks pealtvaatajaks, as selles küsimuses.
poolt ellukutsutud asutusi likvideerida eba tudes sammusid mõlema riigi lepitamiseks.
Tähendades, et Leedu ajakirjanduse tea
kohane samm oleks. Õpetajate palgaseadust
Ajakirjandus.
tuleks muuta, nii et riik õpetajate Palgad oma dete järele, Latt «Stleb Poolale ette panna,
kanda wõtaks ehk riigi eelarwe ülejäägist tunnistada Leedut de jure, küsis „Mta"
„ÜhiSfegewuSleht" nr. 2
•k ilMwwt.
maakonnawalitsuste puudujääkide katmiseks VaaStööline, missugune waade selles
tarvilised summad antaks. Omavalitsustele ses walitseb Mestis. MniSter waStaS;

4

te 58,

TTtctissa TSSTSJ*

Rahtvamajandus.
Aokektttw pvldkatfete korral
damine 1922. a.
PõllutööministeeriumiS 6. weebr. s. ck.
ärapeetud katseüsjanduse nõupidamisel kinb
laks määratud kamade järele korraldatakse
käesolewvl aastal põldwäetiSkatseid Mitmete
küsimuste selgitamiseks.

Katsekorraldust juhib põllumajanduse peo
ivailtsuse juures asuw katseasjanduse büroo.
Kohapeal juhatust saamad andma ja õigete
andmete ja teadete saamise järele walwama
põllutöökoolid õpetajad, keskseltside põllutöö
instruktorid ja selleks eriti kutsutiid äsja
tundjad instruktorid. Põhja-Eestis põllutöö
ministeeriumi juures, Lõuna-Eestis ülikoo
li dots. A. Nõmmiku juhatuse all, kes katse
tegijatele juhatust annawad nii külmi kui ka
lõikuse ajal. Kuidas katseid korraldada, sel
le üte ilmuwad lähemal ajal katseasjanduse
nõupidamisel põllutööministeeriumis 6.
weebr. s. a. wastuwõetud otsused katsete teh
rnka ja metoodika kohta, agr. L. RiNne refs
raadina ajakirjas «Agronoomia". Soowitaw
oleks et katsetetegijaid igasuguse maapinna
liikide kohta leiduks. Katseteks antakse wäe
wst hmnaiv, tööd katsepõllul teeb katsete-*
gija.

Sordiwõrdluskatseid kotwldob sordipa
vandus-e selts, kaera, odra, rukki ja loomatoi
du juurikate sortidega. Et seltsil originaal
sordi wilja seemet piiratud arwul wõimali?
oli saada, sellepärast korraldatakse katseid
ainult seltsi liigete juures, keS söömist seltsi
eestseisusele teatawad.

Kõigil, nii wäetus, km ka sordikatseid
korraldada soowijatel tuleb ülesandmise juu
reS teatada: 1) nimi, 2) täielik aadress, 3)
kas enne on katseid teinud ja missuguseid,
\) maapind, 5) missuguse wiljaga soowiv
katseid teha, 6) kui kaugel asub kohalikust
põllutöökoolist ehk raudtee jaamast.
Et õigeks ajaks wäetuse kätte toimetamist
mõimaldada, tuleb katseid korraldada soowi-jatel sellest hiljemalt 20. märtsiks s. a. kirja
likult teadustada põllumajanduse peawalitsu
sele, põllumeeste keskseltsidele, põllutöökooli
de juhatajatele, kas otsekohe ehk keskseltside

ehk. pmawalits uste, agronoomide ja instruk
torlle ja põllumeeste seltside kaudu.
flolm raamatul Eeslit lal
wuslamas.
Koigeenam kordaläinuks wõib Pidada
konsul Emil Westerinen'i sulest
ilmunud raamatut:
Agricultural Conditions in Esthonia.
A short survey.
Trükitud Helsingis Tietosanaktrja - Osa
keyhtiö trükikojas, 1922. 64 lhk.
Konsul Emil Westerinen on mesilase
lega teateid kokku kogunud üle kogu Eesti, ja
kitsasse raami mahutanud, mida mitte üksi

«Lühike ülewaade Eesti põllutöö oludest"
ei tule mõiSta, waid ennemini „ Eesti käsi
raamatuks" pidada, sest temas on kogu Eesti
üle rohkesti andmeid seeS. Raamat on wä
ga huwitawalt kirjutatud ja rikkalikult pilti
dega kaunistatud; lehitsedes on iga järgmine
lehekülg eelmisest huwitawam. Siin esine-wad meie loodusewäed: wägewad kosed oma
tööstusega, (Narmas, Sindis) tuulik ja Mesi
weski; sirge Eesti neiu, Muhu ja
isased", kartuli wõtjad ja rukki lõikajad;
köit rahvariides. Seal on wana
talu oma huwitawate hari malkadega, siin
uus talu oma maja ja tuulemootoriga ja
hoonetega, wäike talukoht järwe kaldal ilusa
maastikuga, kalapüüsed mere ääres, ja kui
das kuprad linadest ära lüüakse; seal on
masinad, mis wilja löikawad ja peksawad,
turwost löikawad; kõik tegewuses. Seal
„iswü" «Sahkaprvu"" kooli neidude parm,
kerjapviss koevaga Friisi „kirjude" juures,
kaSwab mehepikkune kaer s o o põ l l ul, kas
wad sirge okaspuu laan; seal Alma Mater
— Tartu ülikool, oma- õpemetsa ja Raadi
mõisa katsejaamaga: ei puudu ka meie kuus
ntempel „Estoonia" ja muud kujutused meie
vahwa elust, mis võõramaalasele huwitust
kirjuS pildis toob. Raamat on 16 osasse
jaotatud. Ajaloo osas teatatakse, kus meie
iseolemise Saksa mõsgarüütlid lõpetasid,
meid allccheitsid ja „ihu ja hingega" omale
pärisid, kuni saja aasta eest jälle priiks sai
me ja nüüd lvadaduse sõjaga oma kaua igat
setud iseseiswuse kätte wöitsime, ja kui küün
vapikkime poisike weel hinges on, ei lase ta
>raenloft maale tirlla nii fcrifa mi eestlane.
Haridus»» slom kirjooVSamisD» m%
ltial
pvtiwfte, <* mme Tort" Mtlwjffr õpib

Goome ttattflidl wbl«al»s«b»
bladet" 27. wttbruarist
toob selle kohta järgmised teated: Raud»
teewalitsus on Genua konwerentsi jaoks
järgmise aruande walmietanud: Soome
wõib ainult Venemaa kaubavahetuses
transiidimaana olla» Küsimuse alla tulema
tel sadamatel on järgmine laadimise sõi
matus: Mäntyluoto 60 wagunit, Raumo
60 wagunit, Abo 90 wagunit, Hanao 90
wagunit, H?lsingi 180 waguuit, Kotka 120
wagunit ja Miborg ILO wagunit päewas,
ehk kokkuwõetult 720 wagunit päewas.
Korraliku ühenduse juures oleks kveoaeg,
laadimine ja tühjendamine kaasaarwatud.
6 päewa wagum pealt, väljaarwatuo
Wiiborg, kus 4 päewast peaks jatkuma.
Et neid sadamaid täielikult kasutada, oleks
4.080 wagunit päewas tarvis. Raudtee»
olud ei takista sarnast «edu, kuid veere»
matersaal ei ole küllalt suur» sest see va»»
tab ainult praeguste nõuetele. Sellepärast
wõiks transiidi suhtes ainult pool osa sada
mate lädilaskmise võimalustest tarvitada.
Need arvud põhjenevad oletuse peal, et
transiit lahtise vee ajal sünnib, tui kõiki
Mewal nimetatud sadamaid tarvitada wõib.
Et aga Mereweohinnad madalamad on km
raudteeweohinnad, wõib oletada, et Vene
kaubawedu nawigütstoni ajal merd mõõda
sünnib, ja «edu maad mõõda ainult siis
ette võetakse, kui Wene sadamad jääga su»
lutud on. Sellega väheneksid Soome või»
maiused transiidi toimetamise suhtes tunta»
walh sest talvel võiksid ainult Hango ja
Abo küsimuse alla tulla, ja mõlemate laa»
dimise võimalused on, nagu öeldud, ainult
90 wagunit päewas. Et oma maa kauba»
wedu rahuldada, jääks raudteevalitsuse
arvamise järele transiidi otetarweteks eo
wagunit kummagis linnas, nii siis kokku»
võttes mitte Ae 120 vagunit päevas.
Soome wadunite kandejõud on klffrni»
selt 10 tonni, nii wõiks siis Soome omalt
poolt rahvusvahelise kaubavahetusele 13Ö0
tonniga päewas kaasa aidata, ilma et to
dumaa tauhawedu MM kannataks. .
Kallbodan.

2500 üliõpilast, mis wäga tähtis VA milj.
rahwa kohta. Niisama leiab aset MÄsandri
kooli jant ja Wene rõhumine meie hariduse
ja põllumajanduse alal. Et raamat põllu
töö jaoks on kirjutatud, siis leiab ka põllu
majandus pShjÄikmnat käsitust kui teised
osad. Seal on ära- seletatud uus maa
reform ja selle poliitika, ettetoodud suu-sepäraline Logu seltsisid, mis põllutöö alal
tvötawad, üks teist toetades, ühistegewus,
pangad, karjvLaswatuO, kus FeiiS wälja su
reb ja Eesti punane ja Angleri tõud elu
loomadeks jääwad; piimatcrlitus, loomatõu
ja wtljasordi parandus jne. Arwude järele
näeb sõja hvawu, mis oscllt juba paranenud,
sooharimist, metsa ja tööstust. Paljud sta
tistilised tabelid wÄlgusbawad maa-ala, lõi
kust, põllutööriistn, waetist ja muud. Esile
vn toodud meie uus wäetisame fosforiit ja
terwe lehekülg tabelina selle wäetisega, mil
les suur tulewik. Kohtla „kukersiidi"
põlewkiwiga ei saa rahul olla. Prof.
Komppa katsed Helsingis andsid õli: I. sort
16%; 11. sort 26%; ja 111. sort PÄewkrwi
20%, kuna autor 3.2—3.9% annab.
PoolelehekAjelme Laart on La, kus kõik
linnade nimed Eesti keeli, nagu nad ka
kcgu raamatus esinewad, mis armas näha.
Raamat on wasskjas kaustas ilusal paberil
ja trükiwigu ei ole silmw puutunud, mis
hoolsast tööst märki annab.

Viwe talupojad ja kontsessioonid.
„Rul'ile" kirjutatakse, et nõuk. Wene
metsakontsessioonide kasutamine wäljmnaa
kapitalistidele uue raskuse on toonud. Asi

18,100.000 Tsheyi croonr eest tellimisi saa
nud. Ostetud on peaasjalikult masinaid
põllutööriistu ja raudtee-materjaali. mr.

seisab lihtsalt selles, et Wene talupojad ei lase

metsa raiuda ja Ütlewad, et mets on nende
„kommuna" mets, mida ainult newad ise
wöiwad kasutada.

Garno-ne lugu on ka maakontsessioonids
ga. Nõukogude Valitsus oli annub näit.
ühe! juhtumisel 75.000 deSsatiini maad wäl
jamaslaStete rendile. Talupojad seletasid,
et mmab oi lase teisa tulla maad harima ja
et Nõukogude Wckitsusel ei ole õigust maad
ära anda.
KeS Wene talumeest tunneb, sellele ei tu
le niisugused lood ootamata, ütleb leht wäga

Ameerika rttgilaewaStiku müümwe«
NorgeS HandelS og Sjäfartstidende on
New Borgist telegrammi saanud, et Ame
rica Shippina Board kõik oma 1.470 kau
balaewa müümise wälja kuulutab. Kogu
nende laevade mahutu» on 10 miljoni
tonni, loodetakse poole osa eest 36 dollarit
tonnist saada, kuna teise poole eest mstte
üle 1ö dollarit tonni eest. Laewad muu
atse Ameerika kodanikudele pikaaialife
krediidiga. Kallbodan.

õieti.

GMel metsastust.
Siberis on metsa-tcust loodud, mis laial
dasi Siberi metsasid tahab eksploateerima
hakata. Tarwili? kapitasl loodetakse aktsiate
müümise ja laenude abil saada. mr.
We«e kauHmeheb ei usalda.
Mttts Mett wWbruarikuus kuulust laa
tSi kus harütkM metslooma nahkadega suu
resti kaubeldi. RÜÜS tzi ole suurkaupmehed
laadale täinud, waid on MM oma esitajad
saatnud ja taadakõnütselt kindlustust nõud
nud, et mnde kaupa ei rekwtrserita. Selle
pärast vn ka laadal kaupa roähe olnud ja
nähku suuremat wiisil aimKt põllutööriistade
wastu wechetatud.

Poola uus eclarwe IS2S. a.,
MS rahsaSjanduss kommiSjonile ckte pan
nakse, on 900 miljardi nmrga peale wfakaa
su tMidud, 270 miljardi läheb wäljamanl

ftsii MWle
Miilis
«ajad Ühistegelise informatsiooni japro.
paganda alal» ajakirjandus llse wilum.

ilWtMlj.

ühtstegewuse ja wSSraste keelte tund
mine ja põl jalik Eesti kee!e oskus tin
zimata tarwilik. Loowiaroaldused ühes
sennlse teaewuse kirjeldusega jäetagu

E. T. K. sekretariaat!. Tallinn, Wiru
würawa puiestee 10.

tehtud wvilgade katmiseks.

Inglise leib punawäele.
Austria siSse> ja wäljawedu.
Nõukogude raadio teatab, et Moskwa
1921, õ. esimese 9 kuu jooksul on Austria nõukogu juhatuse liikmed Boguslawski ja
3.780.000 tonni kaupasid siSse- ja 698.500 Sorokin sõitnud Inglismaale 4 miljoni
tonni wütta wedanud.
puuda leiwa ostmiseks, mis olla määratud
esimeses järjekorras Moskwa söjawägedele, ja
alles peale selle töölistele ja raudteelastele.
Wenemaa oSttS Tsheho-Slowakkiast
Raadio teatel antawat Odessas iväljcunaalt
möödaläinud aasta jooksul ametlikkude tea ostetud seemneid esimeses järjekorras pu
dete eest
nawaelaSts perekondadele, teises järjekorras
kaupasid. Erawiisil on Tshehi töösturid aga waeSte-komiteedele.
ooo
Berliini Wene saatkonnalt peale selle weel
säärane pitt SeStt üle. Meie Soome konsul
on oma hoolsa töö eest sooja isamaa tänu
ära teeninud.
Teine raamat on pühendatud Tal
linna sadamale ja kannab pealkirja: „The
importance of the Port of Reval from
the point of view of the Wonlds transit
Irade", ehk tõlkes: ..Tallinna sadama täht
sus maailma transiit-kwuba suhtes Wenemaa
ga". Raamat, ehk õigemini 16 lhk. droshüür,
on nähtavasti Saksamaal trükitud, mida ole
kada laseb kaasa pandud sadama plaan, mis
on „Ber!lmer Lithographisches Jnstitut",
Berlin W. 36, töö, kull» autori ei ole ja kõik
muu asi jääb salÄ>useks, kuid siiski on Reval
Tallinn 1921 must valge peal. nagu
oleks Tallinnast pärit.
Broshüüris käsitatakse peaasjalikillt Tal
linna sadamat, tahetakse lasta wälja paista
sadama kohasust ja headust transiitkaubale,
kuid sealsamas tehakse sadama töö wõimine
andmetega pisikeseks, mis tõe oludele ei
tix&ta, ja ennem Lahju kui kasu meie heale
sadamale teevad. Näituseks mahtuvat 13
laeva sadamasse!

Et meil Lätiga vöistÄda on transiidis,
siis tuuakse kauguse tabelid, nckjal tehekAjel.
Tallinnast ehk Ritast Wene sisemaa linnades
se, ja otsustatakse Tallinna kasuks, kuid ta
belid on nii paigutatud, et võõramaalane
neid võõraid nimesid uurides oma pead
murdma ei hakka. Kogu tabelid oleksid mah
tunud ühele leheküljele, külg külje wastu,
Tallinn si» Atiiga. rai et selge pildi oleks
võrdluseks saanud, nüüd on kõik asjata.
Brvshüüris on palju trüki- ja ksckewigu,
mis osalt veidrad ja pöörased, näit.: „Ral
tic life-boat ststion sendout their state
and private life-boat-stemers ai receipt
of information that vessels are stranded
on sea". Kas on kuulnud keegi, et laewad
lagedal merel ära vcmdawad? Eesti nime
dete antakse tagunklne iste. ülepea on töö
hooletu ja lohakas, ja tuleb kahjatseda, et
Eestit niisuguse! kujul tahetakse väljamaal

Mis keelesse puutub, siis on see osalt so
raw, osalt ka wähe nukiline, nii et sündinud
Inglise tööks ei saa pidada, aga meie Jng
!is keeles wäga hea. Soowitaksin siiski tar
witada Reval asemel Revel ja Bt. Peteks»
huTgi, Petrograd, nagu see inglastel tar
witusel, kuid sakslased ei ole seda muutnud;
nn ka Esthonia Estonia; gas faotories
- g. works, cament factories, c,
works; sea-frontienr sea-ooast; ehk
coast-line' adamittance admissäon; in
dependance independenoe: confor
mance confomaity; pedking potatoes
picking p.; SocieAy for the Refining
of seeds Society for the Improvement esitada.
Kolmas raamat on puht äriline.
of eeeds; bntter snanufactinre butter
raaking maziy shared mustis; awake Tallinna ärijuht, ja kannab pealkirja: ..Esi
ning atimulaüng i. pm. Kõne oli raa mene Tallinna ArmbanduS-Aadressraamat.
mat wõiks kujuneda „EsSti tasku raa
The Firai Commertial Directory of
matuf*", kuhu kõik meie aastane tegewuS Reval-—Eratee RevaJer Handele-Adressoleks mahutatud. Zngllife maailmas, Lellele Buch". Kokkuseadjad ja väljaandjad
vmmt määratud, fcsyb toist hnwchrst ärqtyma Rudolf Zerv ia Wvlter Sftchkentrll. Tallinn

(Reval) 1921. Kolmes keeles: Eesti, Inglis
ja Saksa, ja on jaotaitlü» järgmistesse osa
desse:

Tallinn on pea-läbikäigu linnaks kaubcm
duses ja läbikäigus Venemaaga. Eessõna.
Tallinna- kaubanduse ajalugu. Tallinn
transiit-baasinr!. Tähtsamad futtdimifcb
Tallinna ajaloos. Laewade liikumine Tal
linnas üjastol 1919 ja 1920. Tallinna kau
bandus väljamaaga 1919 ja 1920. Tal
linna valitsuse asutused ja ametikohad.
Äriharude register. —Nowarwsed.— Wcmn.
adwokaadid. Wcmn. adwok. abid. Tal
linna tv ootamise wäärt kohad ja ehitused.

Wäljvmav ostuhallikate negister. Tallin
na tänawate nimed, ja Tallinna plaani sele
tus, linna plaaniga. Tallinna ajaloo jv
vaatamise määrillsed kohad on H. Prantsu
ja kaubanduse osa Herbert Grünfeldi kirju-tatud ja wäärtuÄised. See raamat on esi
mene sarnane Eestis ja tõotab saada meie
„Kelly'ks," milleta äriilm läbi ei saa, ja
edaspidised väljaanded peaksid laienema ka
meie teiste linnade peale ja wiimaks ülsmaa.
Kõige peolt peaks rõhutama, et nimed Eesti
keeles antaks, ja La vead, mis sees, järgmises
väljaandes ära parandataks. Inglise keeles
leidub palju vigu. Tallinn peaks olemi»
RevM Finish-gulf Gulf of Finl&nd.
ja Finish Finnish, sea-voyages lihth
tcat voyages. Päris kölbmata on tõlge,
näit.: Tank No. 1 (tihe new one) East
coast 138,8 fths. North-coast (wood.cn
bridge) 38 fths. (deptk 7—20 kt.). East
eosst on Inglise keeles Fda-rand, kuna ta
siin kai äärt peab tähendama? Tank
hälli asemel; nii siis: tank-laew tuleb
Tall. sadama tanki! Niisama on sadama
sild bridge! Laeval ja jõel on sild (brids-c)
aga mitte saamal. Samuti on 4iW
wwas kölbmata, millega sadama-lapse
wcmkert tuleb mhista! Ka leidub tekstis
wigu, nagu kiis olevat eordiage, kuna ta
rope on. Et vamnaat iga aastane on, siis
Wsivad saarased viperused lühikest aeaa.
panen rõhku meie trükikodade
et nad müte ei laseks trükitöösid siit
valMNvate nagu see wwnat La
trükk: minna. (..Tall. Teat."
õ*, Rvwnvtus leidub fia palju
tähtsaid piita Tallinna oleviku ja mmewiklt
ute. rm% väärtust märksa tõstab.
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Päewauudised.
Uttalna delegatfioon EeStisse
jõudnud.
EeStt-Ukraina rahulepingu allakirjuta
mist tagajärjel on Ukraina nõukogude va
bariigi delegatsioon, esimees M. Gordon ja
setretäär SwidrinSki Tallinna sõitnud.
Delegatsiooni eesmärgiks on Eestis asu
toate Ukraina kodanikkude kodumaale saat
mist korraldada.
Eesti pantwangid ei ole weel
Rarwas.
Teatavasti on pantvangide vahetamine
toaga pikaldaselt edenenud.

Ragu viimased sündmused näitavad, ei
ole selles asjas paranemist oodata. Põh
jusi tuleb otsida muidugi Venemaa poolt,
fui vange kokku koguda ega tähtajaks piiri
le saata ei suudeta.
Nii pidi läinud reedel eshelon 26 Eesti
pantvangiga Jamburgi ja sealt edasi Nar
va jõudma, kuid saadud teadete järele ei oi
nud see kuni täna hommikuni veel mitte tul
nud. Meie esitaja, kes vange vaStu võtma
oli saadetud, pidi tühjall tagasi pöörama.
SnStaw Ado ft pldi üleaud
imine ülikoolile.
sundis eAa, 12. märtsil, ülikooli aulas pidu
likul aktusel. Sel puhul oli aulasaotl Eesti
ja Rootsi lippudega ilustatud, kuna pilt suu
re Rootsi lipuga Laotud oli. Pidulik koos
olek algas üliõpilaste segakoori luuluga kell
*1 l.
Alguses kõneles ülikooli kuraator prof.
Peeter Põld, toonitades seda tähtsust, mis
Rootsil meie hcviduSajailooS 17. aastasaja
esimesel poolel öli. Selle järele pidas prof.
Bergmann pildi kinkijate nimel lühikese la
dinakselse kõne ja andis pildi koosolijate
tormilise aplodismendi all. Ülikooli rektor
Prof. Koppel tänas pildi edasiandjat ja Pa
luS Ca tänuterwitusi edasi anda Rootsi valit
susele ning Rootsi teadusmeestele. Ühtlasi
tähendas ta, et meie maal kaugeltki ei o-Ie
kustumch mälestused „vanast heast RootfT
ajast", samuti ei ole ununenud veel Ca sõp
xusetunded Eestt vastu Rootsis, mille turv
kistuseks omvkord see kaunis kingitus, mis
eila Tartu ülrkoolAe üle anti. Pidulik at/
tus lõppes üliõpilaste segakoori lauluga.

.frhV.* !
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Riigikogu kooSolek
on homme, teisipäeval, k. 5 p. l.
Päevakorras on: Seadused raha
ministeeriumi, põllutööministeerimni ja rii
gikantselei koosseisu ja palgamäärade muu
datuste kohta 2. lugemisel; seadused sise
ministeeriumi, töö- ja hoolekandeministee
riumi ja teedeministeeriumi koosseisu muu
datuste kohta 2. lugemisel; postiagentuu
ride seadus 2. lugemisel; seadus wabarii
gi valitsuse poolt 12. aprillil 1920. a. ajutise
valitsemise korra § 12-a põhjal vastuvõetud
lõbustusmaksu seaduse („R. T." nr. 61/62
1920) muutmist kohta 2. lugemisel; wal
la- ja maakonna-omawalitsuste maksude koh
ta käiva 31. detsembri 1920. a. seaduse täien
damise seadus („R. T." nr. 3 1921. a.,
sead. nr. 19) 2. lugemisel; staduS raha
ministeeriumile 210.000.000 marga suuruse
krediidi määramist kohta riiklise toetuSlaenu
andmiseks elukorterite ehitamisel rahaas
janduSkommiSjoni esitis; koolimajade ehi
tuSfondi seadus 2. lugemisel; staduS- Nar
va linna sõjaaegsete võlgade kustutamise
kohta kogusummas ühe miljoni marga suu
rusts S. lugemisel, riigi 1922. a eelarve.
Jääolud merel.
Ida pool Tallinnat ja Suuropi juures
Paks liikuv jää. Laevasõit ainult jäamurd
jäte abil võimalLk. Eilane torm on jääd
ohtralt juure ajanud.
Pakervrti juures liikuv jää, liikumine
aurikutele raskendatud.

Osmussaare, Vormsi jv- Filsundi jumes
jääd ei ole.
Sõrwes õhukene liikuv jää, laswasöit
võimalik.
Kchmr juures paks ühetasane jääkord.
TaMuna meestelaulu seltsi kvutserdid
Tartus ja Valgas on edasi lükatud. Tartu
kontsert on 1. aprillil ja Valga kontsert 2.
aprillil s. a.
. - TeatedWe«eÄmSl^
WõilluS ttoliogo.
Danetsi piirkonna kulades nälgivad ta
lunikud otsustasid wötta kohaliste kirikute
!kulla ja savita oma delegatsiooni kulla vas
tu leiba vahetama.
Laew kingituse'» Karjala
enamlastele.
Amserikas elavad Soome töölised saatsüi
karjala töö-kommunale laeva kingituseks
tõi riideid, jalanõusid, jahu, rasva
uima, kakaod ja medikamente.

RaSkeS seisukorras
tusele koguda, et peale selle ?dagoogilise te
viibib praegu Eestt vabadussõja invaliid
gevusalalt lahkuda.
Sissetulek nüüd toimepandud näitusest Joh. Ilves, kes oma tööjõust 80 protsentt
läheks sõidu toetuseks, mida SpÄased tahavad kaotanud ja kel mingit varandust ei ole, küll
ette võtta Kopenhaageni.
aga naine, 2 väikest last ja vana ema toita.
Pamkist üksi ei jätku kaugeltki kõigi toitmi
üürnikkudeseltsi peakoosolek
seks. Raskesse seisukorda sattunud invaliid
peett eila äm.
palub kaastundlikke kodanikke tema jaoks
Arutusel öli üürmKude poolt linnavoli. midagi annetada. Annetusi võetakse vaStu
kogusse valitud hra Krentsi ja Seppa süü meie lehe talituses.
distusoasjad. Esimest süüdiswtt selles, na
gu oleks ta mcvjas, kus ta asub, teiste üürnik
kude wastu majaperemehega ühel nõul tali
Teaaler la muusika.
tanud, kuna hva Seppa hääletamist linna
Estoonia teaater.
volikogus korterimaksu sisseseadmise poolt
üürnikkude kasude vastaseks peeti.
Esmaspäeval „Androklus ja lõvi". Tei
ülemalnimetatud süüdistcttawate vastu sipäewal esietendus ..Marion", Valter
ettepandud resolutsioonid lükati tagasi.
Bromme operett 3. vaat. Teaatribüroo.
Wöett vastu möödaläinud aaSta aru
Eelteade: Neljapäeval, 16. märtsil, pr.
anne ja käesoleva aasta eelarve.
Grete Sällifu 10-aastase lavategevuse pu
Seltsi jlchatustsse valiti neiu TorupM ja hul tuleb ettekandele Valter Bromme ope
hrad Lehtmets, Kahu. Burmeister, Poor rett ~Marion" (MaScottchen) pr. Säilikuga
mann, Maripuu ja KrentS.
nimiosas.

Liuna tänawate korraldamine'
Sõja aaState jooksul, mil linna kassa era
kordsete väljaminekutega koormatud oli,
pidi linna tänavate korraldamine enam
vähem tahaplaanile jääma.
Selle tagajärjel on paljud tänavad ja
kõnniteed laokil, mille korda seadmine nüüd
suuremaid kulusid nõuab. See on aga häda
tarvilik, sest aukUsed tänavad takistavad
sõiduriistade liikumist.
Eeloleval suwel kavatseb linna ehitus
osakond tänavate korraldamist laiemal ula
tusel ette võtta, mis muidugi selle läbi on
võimaldatud, et enam-wähem normaalsete
aegade tõttu on võidud eelarvesse sellekoha
stid summasid üles võtta.
Tähtsamatest tänavatest, mida schossee
rida (kivistada) mõeldakse, oleks nimetada:
Instituudi t.. Pirita tee siinpool Marien
bergi, samuti ka. Pirita silla juures, ja Kose
tee. Linnast väljaviivatest teedest tahetakse
veel kivistada: Narva, Tartu ja Pärnu
maanteed nende lõpuosades, mis senini ki
wistamata, samuti ka Tondi tänaw ja Ka
daka tee.

Linna sees olevatest tänavatest: Maga
imi, GiWT,"PLIW, Saärti, Sõörensi, ToomVaestekooli. Wittenhoffi, Falkspargi (osalt),
Willardi, UuS Kalamaja, Soo ja Vabriku
tänavad.
Uuesti sillutamisele tulevad: S. Epinat
jewi. Raua. Petroleumi, Tatari, Suur- ja
Väike-Batarei, Falkspargi (osalt) tän., S.
Brokusmägi ja Pärnu m. (osalt); kesklin
nas: Uus t. ja Rüütli t.
Peale selle tuleb suuremaid parandusi
teha Narva maanteel kuni Kadrioruni, kuhu
teatavasti teine paar ttamwai roopaid pan
nakse.

ühenduses sellega wleb ka päevakorrale
Kawa muutmme.
Vene turul oleva kabeli ärakoristamine,
Eeltuleva kommunistide partei kongressi mis eeloleva suve jooksul kahtlemata läbi
rrgne ti
päevakorda olla küsimus erakonna program viiakse.
mi muutmist kohta üles võetud.
t eh» ?..< V 0 t jfrt ü/ >
Lisua pukesteed.
Tasu kassi leidjale.
fi vliufkii; t(« 1 i*'
Ka
nende
korraldamise peale tahetakse
if» I » H . ' J,.J» .hü.W
Moskvas on inimesi, kes lubawad omale suuremat rõhku panna. Oli katvaisus mõ
kõige suuremat toredust. Sellest annab tun ned uued puiesteed luua, näit. Kaarli kiriku
vn? ~ mi' ! I*l ij
nistust järgmine kuulutus „Jswestijas": ja Vabaduse platsi wahel, kus Kaewu tän.
OM p"5* f_ J «..« . M w. U* '%u
Viis miljoni rubla sellele, kes toob tagasi taheti hobustega liikumisele sulguda, seda
i. f i- ai i*» ** ri "ri
22. veebruari õhtul ära jooksnud noore kaS puiesteeks muutes. Esialgul tuleb aga sel
v&A öp "*»ir 5 *,v, z, ju 9 iv '-«*
"i, nimega „Mitruschka".
lest ja mõnest teisest kavatsusest loobuda, sest
Zar-% 5; £«T3T> 0
et tarwilikka summasid ei leidu. Mõeldakse
Majade häwmemiue Petrogradis.
'«.vis Ä »!*,y t
» p-v ««?
1920. aasta lugemise järgi olnud Petrv ainult olemasolevate puiesteede eest rohkem
>.-* *ntwt. «r . ,r
gradis 10L93 maja. Viimase 2 aasta jook hoolt kanda.
üleüldse võib sõjaaastatel tekkinud kor
/f ff r sul olla purunenud 320 maja. Põhjalikku
ratuste
ja puuduste kõrwaldamme ainult
remontt wajawat 350 maja.
v * urj** * * 1 , I Vje
pikkamööda sündida, sest ühekorraga muu
sh?'Kp. AL ?A)
Briljantide hind Wenemaal langeb.
tuks see linnakassale liig koormamaks.
. '„V «' * * y Hz'> fl.f j
*»A < v- - iT-T-ys** *. &4l e>
Moskwa „tai-turgudel" on briljanttde hind
Katusewesi sajab kaela.
iw,*n^reo.
tuntawolt langenud. Põhjuseks olla kiriku»
Mitmel
tänawal on lugu nii, et wesi ka
v."i tr.u o. ä,i.i
waranduste konfiskeerimine. Kurdetakse et
tustelt
jalgteedel
käijatele otse kaela on ha
*«.V a i 5: •ilii a' 1 M~iCk 2. «p.XL lähemal ajal turud briljantidega üle ujuta
kanud sadama. Iseäranis suur sadu on W.takse. mr.
s A" 1/ is.
Tartu maantee alguses, kus kahe toru otsad
um. lt. i ,ci i'i \a .13 i X-i.ö i
kõik katuse wee jalgteele puistawad. Isegi
v/*' >., i rj/ 1J».
Wiru tänaw, kus palju käijaid, ei jäta ini
cnr. tn ilt iC .ju LiA i . Ung» Pö ju/u*
TMma sõmmed.
mesi kuiwaks, waid ikka oled nagu tvihma
käest tulnud, kuigi taewas sinetab ja ketva
ttjsi Z . tLJ-£.l?L.t jst 01 ai l
HavS LaiHmaai õpilaste tööde «äituS
dine päike paistab. Ehk laseb fee asi kui
r-"* 4c N .i st.'' r* Ui
dagi ennast parandada?
avati
eila
kunstniku
ateljees.
Wäljapanejad
»'Ä Ä ei |t> 8 Ä. r'al {. chü X
Linnalane.
on
eestkätt
need
õpilased,
kes
nüüd
„lendu"
tz^S. b".* */>v.
tahavad mmna, s. o. endid nii küpsed tun
t ' a .1 .t. .1 L
Tallmna puuturg.
nevad olevat, et kaugemale julgemad minna
ev«* a v *,!h'fc esi
Läinud nädalal oli Tallinna pmtturg õi
edasiöppima.
mehe aiwrpA, t
Hans Laipmanil oli nõu sel kevadel oma ge rikas. Kasekoormast küsiti 700—900 m.,
n/. !b. Oi®, trt.' jo." Jt- icd .mu?,
kooli likvideerida, et esialguks täielikult oma segapuudest 550—700 m., männad 600—750
jij, s.
f.Ui ti> iv siv .trr >. asuda oma maamaja ehitamise lõpetamisele m. Linna puuhoon» oli kaunis puulehti».
asuda. Et aga tuleval aastal just ümargu Pikkade kaskede süllast nõuti kuni 2700 m.,
41 X/' X I*'*v,s Vv
selt 20 aastat sellest tais saab, kui L. Tallin segapuudest 2500 m., mannadest ja kuuSke
yrv s *x 4 Av•> t Ä. c
na tuli ja koolrasutaS, siis tahab ta ühe aaS dest 2600 m. Linna kuttoosakond teotab, et
A. Jl .t t, K. k ' w. fc WfcA. ifi
ta veel töötada. Tuleval eaštal bofab ta siis temal suuremal hulgal puid tayawavakS,
loeel kord oma endised õpilased, kelledest mida kõigile soovijatele madalate hindadega
ifrr J? &
r* . " ' v
enam-vähem kunstnike saanud, ühisele näi- pakutakse, sõudmine puude järele näib aga
"

Draamateater.
Reedel, 17. skp., esietenduseks: „Woyzeck".

George Büchneri näidend 18 pildis, EeSti
keele tõlkinud A. Adson. Juhatab A. Teet
soff. Teaatribüroo.
Muuseumi pidu.
Eesti muuseumi ühing Tallinnas paneb
laup. 8. apr. s. a. „Estoonia" kontsertsaalis
suurema pidustuse rahwuslise eeskavaga toi
me. Esinevad Eesti rahwuSlistd muusika
riistad: viiul, kannel, torupill, mollpill, vi
lepill, suupill, lehepill, sikufarw ja karjapa
sun, Eestt rahwa-laulud, rahwa-tantsud.
Peale selle orel, segakoor, soololaul jne.
Ooperi näitejuhi puuduS „EStoouias".
Aasta-aastalt suureneb „Estoonia" oo
peri repertuaar. Teatri algusest siiamaani
on juba kokku umbes tosin ooperit lavasta
tud, tuleva hooaja mängukavas on neli uut
lavastust ette nähtud. Töörohkenemisega
sel alal hakkab aga ikka teravamalt tundu
ma puudus, mille all niihästi teatri juha
tus kui tegevad ooperijöud algusest peale
kannatanud puudus e «näitejuhist ooperi
jaoks. Nüüd oa mõte tekkinud tühja kohta
esialgul kutsuda täita mõne wäljaspoolt kut
sutud ooper' võimaluse korral
niisugusega, keS tarbekorral ka võiks sokis
tina tegutseda. See teeks meie ooperi
nel juhtumisel segakeelseks, kuid see on pa
ratamatu, fern kui oma jõudude tagavara
veel puudulik. Isegi soomlased, kelle ooper
meie omast palju vanem, ei ole sellest möö
da päästnud: neil laulab esimesi tenorrosa
sid juba mõni aeg väljamaalane Saksa ja
Prantsuse keeles. Ka meil on võõraste so
listide (Smirnoff, Kattõn, Vitttng, Jur
jevskaja jne.) külaskäigu etendused näida
nud, kahe- ja isegi kolmekeelsus ooperis
sugugi nn segavalt ei mõju, nagu arwata
võiks.
Kuid siiski oleks loomulikult parem, kui
ka ooperi-nättejuht oleks omamaalane, keS
meie rahvast ja elu tunneks, meie teatri kui
rahvusliku kunstiasutust vastu sügavamalt
huvitatud oleks, temaga, nii ütelda, orgaa
niliselt suudaks kokku kasvada. Sellelt sei
fukohalt oleks tervitatav „EStoonia" prae
gust dramaturgi hra Kompust mõte mõneks
ajaks just selle eriotstarbega väljamaale
minna, et esimesel joonel ooperi lavastamist
põhjalikumalt tundma õppida. Hra Kompu
st! on omadusi, mis teda just sel erialal vaS
tuvöetawaks teeksid, neist mitte just viima
sel kohal ta väljaarenenud kunstimaitse,
millest mõned õnnelikud lavastused ..Estoo
nias" tunnistust annud, niisama ka hea
nmusikakõrw, mis eriti tarvilik selleks, et
näitejuht muusikajuhiga käsikäes vöiks töö
tada.

Üleskutse pasunakooridele.

Senistest Eesti laulupidudest on tegeli
kult osa wõtnud ka pasunakoorid, ja arvata
vasti on neil soow ka 1923. aasta suvel
Tallinnas toimepandawast üleüldisest lauluPeost osa wötta. Seks tarwiliste eeltööde te
gemistks puuduvad aga Eesti lauljate liidul
praegu igasugused teated olemasolevatest
pasimakooridest.

Sellepärast palub liidu juhatus omale
hiljemalt 1. maiks s. a. teateid saata missu
gused ja kui mitme liikmelised pasunakoorid
praegu kusagil olemas, kes laulupeost osa
töötaksid. Soowitaw on kui endast teataksid
ka üksikud mängijad kohtadelt, niisama ka
üksikute koolide pasunakoorid, Btf peost osa
töötaksid.

Lauljate liidu büroo asub Tallinnas, S.
Karja uus. nr. 19, fri 1.
Eesti lauljate liibu tujhofr*»
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te osakonnad.

Teated maakondadest.
Wirumaatt.

Wirnmaa lastewarjupaiga 1921. a. aru

Maareformi teostamise koKuwõte.
1922. aasta alguks oli 231. Wiruuaa
suurmaapidamisest planeeritud ja wälja au
tud 76 mõisat. 41 karja- ja 2 kirikumõisat,
planeerimatalt tükkidena rendil 5 mõisat ja
10 karjamõisat, terwelt wäljarenditud asu
tustele ja eraisikutele 7 mõisat. 3 karjamöi
sat ja 1 kirikumõis, rendil planeerimatalt
endiste omanikkude käes 63 mõisat ja 5 kae
jamõisat (nüüd on see arw juba märksa
(väiksem). Riigi arvel peetakse 3 mõisat ja
2 maakohta. Võõrandamata 1 mõis, 2 kar
ja- ja 10 kirikumõisa. Planeeritud taludest
on rendile antud kokku 2197 talu 43.005.87
dess. maa-alago. Söjawäelastest on saanud
talusid autasuna 83, rendile 1002 talu teiste
sõjawäelaste poolt. Eriotstarbeks on eralda
tud ja rendile antud 59 talu £49.02 dess.
suuruses ((võrrelda teiste taludega!) asutus
tele on renditud 63 kohta 97 dess. maa-ala
ga. 140 dessat. koht on ühele endisele oma
nikule kasutada antud. Ringkonnawalitse
jäte kasutada on 15 talu 402.86 dess. maa
alaga, metsaametnikkudele valgamaana ka
sutada antud 111 kohta 267.45 dess. simru

näitab, et (varjupaiga kulud olid aruande
aastal 1.160.897 m. 50 p., selles summas
185.000 m. inwentaari uuendamise peale.
Iga lapse ülespidamine läks päewas 38 m.
68 p. maksma. Lapsi oli aasta jooksul war
jupaigas: Rakwere linnast 27 last 5649 päe

ses.

Riigirentnikka endistes renditaludes on
2378 31.728.88 dess. maa-ala peal.
Maasaajate kandidaadid kinnitatud.
Wiru maakonnawalitsus kinnitas 9.
märtsil kandidaadid, kes wallanöukogude
poolt Araski karjamõisa, Rohu mõisa. Ka
bala mõisa. Meriküla mõisa, Kuvna karja
mõisa, lisaku ja Kloodi mõisate peale üles
seatud. A.
WallanSvkogu Sllemüügi wavtn.
Woka toallanõukogule oli kaks palwet
sisse antud wallas õllemüügi loa andmiseks.
Wallanõukogu ei lubanud walla Piirides õl
lemüüki awada.

anne

(oa, maakonnast 35 last 10.141 päewa.

Mõrust.
Lauluisa Dr. Kreutzwaldi elumaja saatusest
WSrus.
Dr. F. R. Kreutzwaldi elumajas Wõrus
- Wee tän. kus mest lauluisa 44 aastat ela
mrd. oma arstiametit pidanud ja ..Kalewi
poega" kirjutanud ja mis praegu juba kaue
(nat aega Wõru käsitööliste seltsi omandus,
on alkoholiga puhwet awcntud. kus kogu
päew jooming, peetakse. Peaks wõimalikult
juba lähemal ajal juba teostasud saama, et
maja, kus KveutzlvOld nii palju alkoholi was
fn (võitlemises ära teinud, nüüd trahter
saaks kõrvaldatud. J. K-s.
Läänemaalt.
Läänemaalontta uus haigema
ja Haapsalus
Haigemaja küsimus muutus wiimasel ajal
Läänemaal ja Haapsalu linnas toaga teraVvakS. Linna haigemaja ei wastanud enam
sugugi nõuetele ja ka selle ülespidamise kii
simus muutus, peate selle kui Lääne maa
konnawalitsus selle ülespidamisest lahti üt
les, küsitamaks. Kuid ilma korraliku haige
majata läbi saada oli wöimata. Sellest aru
saades otsust. Lääne maakonnanöukogu om»
haigemaja awada Haapsalu linnas. Nüüd
eeltöödega nõnda kaugele jõutud, et hai
gemaja 10.märtsi! s. a. oma tegewust wõi?
vilata. Haigemaja asud Lääne (Ohtu) kaldal
nr. 5, Jürissoni majas.
Haigemajas on haawa-, sisemiste-, sug»külgehakkawate-, .naishaiguste za sünnitaja

Nagu eelpool kuulsime, oli see aade liht
rahwa põues tekkinud ja nii kaugele edasi ae
mise lugu
tud, et ta teostamiseks luba saadi, kuid km
see käes, märkasid tegelased, et päristöö al
(Lõpp).
tes algab. Waja oli senist kitsamas piirkon
Eesti esimese rahwuslise pidu muude ta nas aetud asja rvhwusliseks ja ülemaaliseks
gajärgede seas oli juba see mõjurikas näh teha, ning selleks ei jätkunud nende nõu
tuS, et ta kaudu need Eesti sugu haritlased, enam, waid tuli kõrgemalt haritud jõudusid
kellel enda rahwuse kohta juba iseteadwus selleks tööle rakendada.
ja ta wastu annastus oli ärganud (suurem
Niisugusel asjalool oli üliõnnelik mõte
osa nendest saksanesid olude mõjul juba» koo see, mis eelkirjeldatud üliõpilaste ringkon
lipõlweS), niihästi enda, wcchel kui rahwaga nas tekkis 1870. aasta suwel Lõuna-Wiljandi
üleüldiselt kokkupuutimi isesst said ja ühis maale minna, kus siis isamaaline waim kõi
tööle asuma hakkasid. Nagu eel tähendatud, ge elawam oli (Al. kooli ettewõtte tõttu),
oli neid könesolewa! ajal iisna wähe ja need ning seail laiemat koosolekut pidada, kust ka
ki elasid igaüks ainult oma ette. Wiru lau muud Eesti sugu haritlased osa (võtaks, ni
lrku kurtmine „Ü ksi n d a lindu laulan ma melt tublid tihelkoniW-kooliõpetajad, kes siis
leina", käis niisamuti kui tema, niisama ka teatawalt kõige usinamad olid rrchivuslisi
teiste ta mõttewendade kohta ja selle tõttu püüdeid edendama ja toetama, aga ka Sau
läksidki nad enamasti oma rähmale kaduma, genml elawad harttlased. Kutse selleks tuli
sulasid ära ümbritsewasse Saksa seltskonda. Tarwastu köstrilt Wühnerilt. kelle wend ka
Laulupidu komitees kaasa töötades ja nii mainitud ringkonnas osaline oli. Nii siis
oma keskel tutwunedes ärkas loomusunnil tulid Tarwastusse kokku 6. juuliks ligi paar
tunne, H iraja on mingit koonduskohta luua. kümmend isikut. Pea pooled Tartust, paar
kus end (vastastikku oma vcchwuse tundes Tallinnast, teised maalt. Selles seltskon
toetada wõikS. Nii siis sigis kõige pealt wä nas leidusid peatselt kõik siis olemas olewab
heste Eesti sugu üliõpilaste juures soow ja Gesti intelligentsi esitajad, nimelt ka C. R.
siht omawahelisi koosolekuid pidama hoiata, Jakobson. (Puudus ainult Kreuzwald, kes
mille teostamisele peagi asuti. Oma seltsi oma Wõru pesast üleüldse wälja ei tulnud).
palusid nad neid ainukest Eesti haritlasi, kes Ja nagu mõjukaks eeltähenduseks selleks, et
siis Tartus olemas olid. Hurt ja Jannsen. Eesti kooli ehitamises mehe körwal ka naine
Kooskäimise laad (need sündisid muidugi toäänliseks kaaslaseks peab olema, olid siin
erakorterite?, oli esiti koguni lihtne ja wähe ka kaks õrnema soo esitajat, Januseni
nõudlik. Loeti üheskoos „Kalewrpoega", Mõlemad tütred (Koidula ju pärastine pr.
mille kohta Hurt teaduslisi seletusi andis Rosenthal, Tallinna Eesti sMskonna agar
ning kõneldi muidugi ka rahwrrslistest ja tegelane).
Koosolek oli enne Helmes. Seal pida
bariduslistest küsimustest, mille juures loo
mulikult kõnele tuli Eesti haritlaste seisu fid nimelt Hurt ja ka mõned teised pikemaid
koht rahwa wastu ühelt poolt ja Saksa hari kõnesid aate arendamist kohta, mis neid kok
tud seltskonna wastu teiselt poolt. Põhja» ?» toonud. Neis kirjeldati mitmekülgselt
likkude läbirääkimiste ja kaalumiste järele rahwa üleüldist hariduse madalat tasapinda,
jõuti äratundmisele, et rahwuslise edu kosu maakoolide puudulikku olekut, mille tõttu
,niieks tungiwalt tarwiline on Eesti hari eestlaste hariduses edasisaamist tee alatist
duslisi jõudusid koondada ja neile selginud ümberrahwustust ähwardas, nagu seni näh
sihid silmade ette seada. Kõigiti kindel oli, tud. Sellel wiisil oli aga terwe rahwa otsa
ei wäike arw haritlasi üksi midagi teha ei saamist karta, sest kui kõik haritud liikmed
saa, wcnd tarwis on laiemaid rahwahulki oma rahwusest lahkuwad, ei wõi rahwast ta
kaasa tönrmata. Mis hulkadega korda saata õiges mõttes ostma? olla. Kuid seda ei tohi
wõib, oli laulupidul nähtud. Selle faubtf sündida lasta, sest Eesti rahwal, kellel nii
tekkinud rahwuslise (vaimustuse kaja õhu suur ja tähtis ivaimuwara olemas on (ta
:as?r haritlasi elawamale tööle. Teiselt rahwastmlud ja muinaslood) ning kellel oma
reolt jälle oli rahwa laiemais kihtides, kes kaunis kultuurline mmewik, kes olewikus
nornaü.snstl» ärganud, waade selge, rw> tublit elujõudu awaldab, poab oma iseole
del hädasti haritud jõudusid waja oli oma mist alles hoidma ja sellel alusel kõrgemale
Ktewõieie arendcmüseks ja juhatamiseks. kultuuri järjele jõudma. Sel põhjusel on
Kõifie prnlt Aleksandri kooli aSjaajamiM. tungiwalt tartoilik korraldada asutusi, ku9
Eesli Kirjameeste Seltsi saa

Haigemajas töötawad oidinaatoritena
Dr. Arronet haawahaiguste eriarst,
Dr. Boustedt - - naistehaiguste ja sünnita
miste eriarst ja Dr. Alwer sisehaiguste
eriarst. Haigemajas on kooliwelsker ja ?
halastajat õde, kelledest üks ka a-mnaemand
on. Haigemaja- pcstwamaks o;i 100 marka
Lääne maakonna kodanikkudest', uõõrastele
135 marka üleüldises jaoskonnas: üksiktoa?
300 marka päewas. Peale selle tuleb maksta
eriti lõikuste jne. eest.
Operatsioonide eest tuleb peale sell',
maksta arstile-operatöörile eritasu lõikuse
raskuse järele 400—4000 marka.
Ambölatooriliselt toimepandawate lõi
kuste eest tuleb maksta 50—200 mk. haige
majast (Ühes sidumrsematerjaäliga) ja ars
tile eritasu 50—300 marka lõikust raskuse

kool.

Kuidas tasutawad õpetajad palgawaad?
Sellekohane arwustik näitab, et Wiru
maa 406 maakooliõpetajast on maaga wa
rustatud 227, kelledest 134 (vähemalt nor
maal-palgamaaga (varustatud, teised (vähe
maga Neist maaga warustatud kasittawad
maad' ise 137, kuna 39.64% on maa edasi
rentinud. Rentnikkudeks on 22 õpetajat ja
68 eraisikut.
Korratu õpetöö algus.
Määratud kooliaja algul, 20. sept. ei ai
ganud 1921.-22. kooliaastal 217 Virumaa
algkoolist tööd 48 kooli. 28 juhtumisel ost
koolimajades remont poolest, mõnel pool
puudus õpetaja, oli juhtumist, kus «hm last
järele.
esimesel päewal kokku ei tulnud,
Haigete wastuwötmine haigemaija on iga torisil ei alganud mõnes wallas ükski kool
päew enne lõunat. Erakorralistel õnnetuil õigel ajal õpetööd, näit. Kunda-Mallas, Ko
juhtumistel igal ajal päewal ja ööl. (Hai° sel. Sallas oli ka rida koolides õpetöö alga
gemajas on päewal ja ööl alaline korrapidn miseks takistusi.
ja, welsker ehk halastaja õde ja arst.
Õpeaasta algul kooli ilmujate laste arw
3 korda nädalas on (vaesematele Lääne oli aga koguni wäike. 20. sept. ilmus koost
maakonna kodanikkudele uwksuta wastuwõt üle maakonna ja Rakwere linna wõttes, ai
mine, ta Lääne maakonna tiisikuse hai nult 41.02% lastest. 26. sept. oli juba koolis
g et e hoolekande koht, et kopsuhaigete mak 56%, 3. okt. 66.02% ja 10. okt. 74.04%. Koi
suta wastuwõmine ja maksuta arstirohtude menädalase kooliaja järele oli weel kodus
toäljoMidmine on selles haigemajas iga es üle 25%. Kas ei räägi see arw midagi koo
maspäewal ja teisipäewal k. 10—11 Dr. lialguse aja määrajatele?
Keerbergi poolt ja iga reedel ja laupäewal
Kooli olud Tapal.
k. 12—1 Dr. Alweri poolt.
Maakonnawoilitsust poolt muretseti haige
Tung haridust järele on Tapal
tznajale täitsa uu 3 sisseseade ja arstiriistad. te! aastatel jõudsasti kaswanud. Alewis,
Suurem kogu arstiriiste on weel Saksa kus umbes 2500 elanikku, õpib praegu ühes
maalt tellitud. Maja ise asub (väga kenal kesk- ja kahes algkoolis umbes 700 õpilast.
kohal, (vaiksel merekaldal, kust awaneb waade Suurt raskust koolitöös teeb aga ruumide
üle terws Haapsalu lahe. ja on sisemiselt ja kitsikus. Algkoolidel, milledel kokku 11
(väliselt rmesti remonteeritud ning awaldab klassi, on ainult 9 klassiruumi tarwitada,
kõigiti hea mulje.
milledest suurem osa aga. nii wäiksed on, et
Kohe awamise päelval käis üngemaja waewalt 2 kantmeetrit õhku lapse kohta on, et
«iunbulantsis rohkesti abitarvitajaid ja wõe leb. Kuidas see õpilaste ja õpetajata ter
li haigemajasse ka wastu kaks haiget. Uue toise peale mõjub, on igaühele arusaadaw,
(jäigemaja awamisega on Lääne maakonna 7. skp. mõisteti weel majaperemehe nõudmi
(valitsus terwe maakonna ja Haapsalu lin sel, kohalise rahukohtu poolt I. algkool, mis
tanu ära teeninud. Sis.
ruumide poolest kõige suurem oli, majast
ivälja. See otsus teeb hariduse tegelastele
ja lastewanematele õige suurt peawalu, sest
rahwuslikklr kultmlri tööd saaks teha. rah
iva wanawara koguda ja muude rahwaste
kultuuri saadusi Eesti vahwalegi osäks anda.
Nendes asutustes peaks (võimalikult kõik
rahwa kihid osaliseks olema, nende tööd WSi
tnalikult laiält rohivale tutwustama ning
nõuda terwe rahwa hariduslist tasapinda
tõstetama.

Pikema jv küpsema kaalumise järele ot
sustati ühel meele! asutada üleüldist rahwa
haridusseltsi, sa Hurti soowrtusel anti tema
le uimeks „Ee Bti Kirjameeste
Selts". Ta otstarbeks ja ülesandeks
määrati Eesti keelt kultuuriliste tarwete ka
haselt arendada ja täiendada. Keele sea
duste järelist ühist õigekirjutust maksma
panna, häid kooliraamatuid nõutada ja wäl
jaanda ning onia üleüldistel koosolekutel
rahtvalik teadusi isi kõnesid ühes läbirääki
m istega pidada, niisama ka kirjandusliste ha
rutuste kaudu rahmn Äoüldist haridust sõna
kõige täiemas mõttes laiendada, kokku
(oõetult: rahwa kultuurlist arenemist kosuta
da ja tõsta. Et seltsile (võimalikult rohkelt
liikmeid koguda ja kehwematelegi osawõtmist

(võimaldada, pidi liikmemaks õige wöike ole
ma. Nende juhtmõtetega olid kõik koosole
jad nõus ja lubasid seltsi põhjuskirjale, mis
ligemal aja! Tartus wäljatöötada tuleks,
asutajatena allakirjutada. Sellega oli
Eesti elus suur samm edasi astutud. Järg
newate! päewadel jätkati koosolekut Tarwas
tus, kuhu weel mitmed sealsed vahwategela
sed juure tulid. Seal andsid senised Mek
sandri kooli asjaajajad oma õigused ja wo
litused ära koosolekul walitawale Aleksandri
kooli komiteele, kes edaspidi selle ettewõtte
,edasiwiijaks pidi asuma ja selleks terwe rah
hva seas omale abikomiteed rajama. See
komitee wõis end teatawas mõttes juba ter
we Eesti seltskonna, nii üleüldise rahwa esi
tajaks lugeda. Sellesse said kiriku õpetajad
Hurt ja Eisenschmidt, toimetaja Jannsen,
kunstnik Köhler, kooliõpetaja C. R. Jakobson,
J. Rosenberg, H. Wühner, J. Kapp ja J.
Adamson (mõtte algataja), taluperemehed
H. Henno ja J. Wühner jq kaupmees J.
Tammann nii õige mitmest elukutsest.
Kõrwuti asusid tööle ülikooli haridusega me
hed ja lihtsad talupojad, sest algatus oli
ühine.

Nõnda siis olid GeSti elu ärkamise kolm
tähte ilusasse kokkukõlasse saanud. Al. kooli
ettewõttest oli laulupidu rnSte siginud ja sel»
lest jälle EeSti kultumiline koond uSkoht o«a
alguse saanud, mw nüüd esimese ettetoSttega

Al. kooll komiteede tege(vusega käsikäes käieS

edespidise Eesti elu arenemise tuiksoonteks
said, kõige rahwuslise töö hoolekandjaks ja'
isamaalsuse inõtte kandjaks

Mõlemate mainitud asutuste elule kutsu
mine käis kõrwuti nagu nende tekkimise lu
gu. „Al. kooli asut. komitee" põhjuskiri kin
nitati Wene riigi siseminrsteerumis 15. ok
toobril 1871. (Ametiasutustes asjaajamine
käis siis mäga pikkamisi). „Eesti Kirjamees
te Seltsi" oma spõhjustirja laadist ja ta al
lakirjutajatest kõnelema wait edaspidi eral
di) 25. nowembril 1871. Nädal hiljem, 1.
detsembril awaldas AI. kooli komitee enda
..kuulutuse ja paltve kõigile Eesti rahwale"
kooli heaks rabakorjandusele asuda ja wee
rand aastat hiljem 25. weebr. 1872.') peeti
E. Kirjameeste seltsi atvamise koosolek
Wiljandis, kuna suurem osa asutajatest ela
sid.Esiti juhatas koosolekut toimetaja Janu
sen, fiti kõige wanem tegelane. Loeti ette
seltsi põhjuskiri ja siis waliti eestseisus. Köi
ge pealt eluaegseks auesimeheks Dr. Kreuz
wa'ld, siis tegewaks esimeheks J. Hurt, tn
abideks W. Eisenschmidt ja C. R. Jakobson.
Kirjatoimetajaks sai R. .Kallas, abideks H.
Wühner ja C. Niggol. Raamatukogu hoid
jaks H. Beckmann, abideks P. Stern ja
Kuhlbars, kassahoidjaks G. Blumberg, Tõ
nis Pekk ja J. Kapp. Siis waliti weel au
liikmeteks toimetaja Jannsen ja professor
Köhler ning wöeti 14 uut liiget wastu.
Selle järgi kõneldi kõige tarwilikmnate
eestikeelsete fooiiõpemamaiute nõutamise üle
ning arwvii kõige pealt tarwis olewat Sak
sa ja Wene keele rehkendamise, maadeteadu
se, geomeetria, 10-oduseloo, põllu- ja aiapida
mise õperaamatuid. Selle juures teatati et
Hurt, Kallas. Kapp ja Jakobson juba mõne
nende juures tööle on asunud. (Esimene aja
100, teine rehkenduse, kolmas geomeetria
neljas maadeteaduse alal). Igatsusega oo
dati Hurti poolt põhjalikumat seletust (Seati
keele kohta, et ta aga koosolekul- haiguse
Parast puudus, awaldati soowi, et see liac
rml koosolekul sünniks, mis 30. juunM
Tartus pidada maarati. Selleks jäeti ka
muud tarwitused, sest awamise koosoleku
ülesanne oli .aidetud. Nõnda oli Ee-sti im
emeeste jeltsi saamist lugu. Ta edaspidine
kaekatt ja tegewus ei käi enam selle kirjel
dust raanndesie: wõib wast teine kord sünH. P.
m 1} 15, man
lil, nn nuud P-sIMH
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uute kohaste ruumide leidmine on praegu
B) Millal (kuu ja päew) ja kus panite
«võimatu ja karta on, et umbes 300 last tule Teie käesolewa aasta kemadel allpool nime
«val aaStal ruumi puudusel wosi uste taha tatud rändlindude esimest Päralejõudmist
peawad jäärna.
(wöi läbilendu) tähele? Missugused ilmas
Juba mõnda aastat mõlgub TapaZaste tiku olud (temperatuur, õhusurumine. Pii
mõttes uue koolimaja ehitus. Isegi möö wttus jne.) walitsestd antud paigas nende
daläinud alewi walmistel seadsid erakonnad tuleku ajal? Millal hakkasid allpool nime
selle küsimuse endi tõmbenumbriks. Kuid tatud taimed Teie kodupaigas käesolewa
siiamaale on mõte ikka mõtteks jäänud. Meie aasta kewadel õitsema.
pahempoolne alewiwalitsus ka selle küsimuse
a) Linnud: 1. Must ehk küüni «vares.
kohta suurt huwi ei tunne, sest koolid on 2. Lõoke. 3. Kuldnokk. 4. Kiitvitaja. 5.
nende arusaamisel alewile ainult kulude te Linawästrik. 6. Läbilendqjad haned, luiged
gijaks. Möödaläinud sügisel oli küll kord ja sookured. 7. Kägu. 8. Pääsuke. 9,
asi õpetajate poolt «volikogus üles wõetud. Peo-leo. 10. Rääk.
Waliti isegi «volikogu poolt koolimaja ehi
b) Taimed: 1. Tomingas. 2. Si
tusekommisjon ja määrati sellele 50.000 m. rel. 3. Õunapuu. 4. Sinilill. 5. Ülased.
eeltööde tegemiseks, kuid Järwa maakonna 6. Warsakabi. 7. Jaanikana.
Walitsuse esimees kraapis eelarwest selle
C) Kui Teie peale nimetatud lindude
summa maha, märkusega „ei ole wajadust". asupaiku ja tulekuaegu tveel muude lindude
Praegu nagu näha, on see asi õige soikus, kohta wastamad seletust anda «võite, siis pa
kuid laStewanematel tuleb igatahes selle küsi lub l. s. ornitol. sektsioon Teid seda küsimis
muse üle rohkem järele mõtlema hakata ja lehe teisel küljel lahkesti teha.
selleS aSjus wastawaid samme astuda, kui
V) Küfstnislehed «vastusega palub l. s.
nad tahawad, et nende lapsed tuklewal «ms orn. sekts. järgmise aadressi kaudu tagasi lä
tal kooliukse taha ei jääks. Ega põrsas kitada: Tartu ülikool. Zoologia instituut.
muidu kisendama ei hakka, kui teda sabast ei
L. s. ornit. sekts. esimees Prof. J. Piiper.
pigista. £
L) L. s. orn. sekts. palub kõiki kodanik
ka ja kooliõpilasi, kes kodumaa lindude uuri
mistõöst osa «võtta taha«Md, oma nime ja
fotramira looduse uurmiest.
elukoha aadressi punkt D. nimetatud aadres
Kodumaa armastuse olulisemaks eeltin si kaudu uurimiskeskkohta läkitada seks, et
gimuseks on teadusliku uurimise Peale raja l. f. orn. sek. neile küfimislehe lindude koh
tud kodumaa looduse tundmine. St aga ta aegsasti kätte mõiks saata.
wõimalik oleks kodumaa loodust teaduslikult
ülikooli l. s. ornitoloogia sektsioon.
uurida teda täpselt kirjeldada ja seletada,
. .——ooo seks peame enne teadma, missugused aSjad
ja nähtused kodumaa loodust moodustawad.
Muuseum! alalt.
Et «viimasele eesmärgile eriti kodumaa loo
Eesti rahvamuuseumi rahalise loosimise
duse kaunima osa lindude suhtes jõuda,
asjus.
seks pöörab Tartu ülikooli juures asuwa
loodusuurijate seltst ornitoloogiline osakond
Loosimine on 26. märtsi peale lõpulikult
Teie poole järgmiste küsimustega.
kindlaks määratud. Looside müümine ede
A) 1. Kas on wõi oli Teil kodukohas neb jõudsasti, loosisid on muuseumil ainult
ehk mujal Eestis Teie teada allpool nimeta õige mäehesel armul järel. Müüjatele olgu
tud lindusid tähele pandud? 2. Kas, kuS ja meele tuletatud, et nad müümata jäänud
kuipalju teate Teie nende pesituspaiku
loosid «võimalikult kohe ära müüksid ja raha
wõi kui waremalt pesttasid, siis kui palju ae kui ka kontsud aegsasti ära saadaksid. Nüüd
ga sest tagasi on ning mis oli nende ärakadu enne loosimist ei tohiks õnnekatsujatest puu
du olla, mõib ju 100.060 marka «võita, sel
(kindlaks wõi arwatawaks) põhjuseks.
1. Walge toonekurg. 2. Must toone leks ainult 10 m. ahwerdadeS.
Loosib, mis 20. märtsiks muuseumile
turg. 3. Külakurg ehk haigur. 4. Metsis.
8. Teder. 6. Kaaren ehk ronk. 7. Gini tagasi ei ole saadetud, loetakse muuduks.
raag. 8. Vainukägu. 9. Hüüp. 10.' Jär
Tallinna Eesti muuseumi ühingu r a h a<
wekaür. 11. Sookurg. 12. Wesipapp. 13.
Jäälind. 14. Metshaned. 15. Kaljukot lise loterii loosimine, mis 20. dets.
kas 16. Merikotkas. 17. Kalakotkas. 18. pealt 1921. cl 20. weebr. peale 1922. a. edasi
pii lükatud, peetakse esmasp. 10. aprillil s.
Kassikull ja teised suured öökullid.

a. kindlasti ära. Et loositähti «veel «vähesel
armul tagawaraks, palutakse nende omanda
misega rutata. Tähed müügil: Eesti muu
semni kaitseleis Kadrioru lossis, „Päewalehe"
ja «Tallinna Teataja" talitustes, teatrite
kassades, ärides, tüs sellekohased reklaamile
hed «välja pandud, Parikaste fotograafia
ateljees jne. Wöitude arm 1000. Üksiku tähe
hind 10 mk. Peamõit 75.000 mk.
Lätimaalt
LSti kooliõpetajate Spereisud
wäljamaale.
Läti haridusminister Dattge ettepane
kul on Läti kultuuri-kapitaalift kooli.öpe
tojote õrereisudeks wäljamaale käesolewal
aastal bOO.OOO rubla määratud.
Kolm miljoni puuda Ameerika wilja
läbi Lätimaa.
Nõukogude-Wene saadik Lätimaal hr.
Jurenew on ühel jutuajamisel teatanud,
et lähemal ajal Ameerikast 3 miljoni puuda
wilja Riiga jõudwat i"st see edasi Wene
maale faaoetawat.
LSti wMSlaemt kawatsvfed.
Läti rahaminister Kalning söitwat
Genua konwerentsi järele Pariisi ja Lon
doni, et läbirääkimisi pidada emissiooni
panga asutamise ja wäliSlaemi saamise üle,
mis kuluks Läti sadamate kordaseadmiseks,
raudteematerjaali muretsemiseks ja muude
majandusliSte tarwete täitmiseks. ,Jau
nakas Sinast' kuulmise järele olla laenu
saamiseks häid lootusi.
Weue wedurid WindawiS.
Nagu „Rig. Rundschau" teatab, on
Windawisse 27 wedurit Wenemaa jaoks
jõudnud. Need on esimef b wedurid, mis
Lätimaa kaudu Wenemaale lähemad.
> Ztaatta-LLti kaubanduSfuhted.
Nagu Läti konsulaat Milanos teatab,
olla wii nase poolaasta jooksul 4b Itaalia
äriettewõtet Lätimaaga kaubanduslisesfe
läbirääkimisesse astunud. Kawatsetawat
otsekohest laenu ühendust Itaalia ja Läti
wahel. Senini olla Lati kaupadele Itaalias
asjata turgu otsitud.
Aleskutfe jahimeestele.
Linnu eluolu igakülgseks uurimiseks on
paljud tswdusllised asutused, mõned aastad
enne ilmasõda, lindusid rõngastama haka-

nud. Seks otstarbeks manustatakse kinni
püütud Manad- ehk pesades noored linnud
wäikeste alumiinium-rõngastega. Selle
rõnga peale on asutuse nimetus ja rõnga jär
jekorra nummer üles tähendatud: ühtlasi
peab iga wastam asutus rõngastamise kohta
raamatupidamist. Rõngad kindlustatakse
lindude! jala ümber.
Pea kõikides Euroopa riikides töötamas
niisugused asutused, ning seisawad omama
helises ühenduses. Meil puudus rõngasta
mise keskkoht, et lünki taita, otsustas Tartu
ülikooli loodusuurijate seltsi ornitoloogiline
(linnuteadusline) sektsioon sellest rahmuswa
helisest teadusetööft osa wõtta ja kodumaal
lindusi märkima hakata.
Kodumaal surmawad jahimehed, peale ja
hilindude, nii mõnegi nende huwtdele mitte
soomitawa linnu. Mõned jahiseltsid on oma
liikmetele isegi koduseks teinud aastas tea
taw arw «vareseid ja kullisi ära hämitama.
Nende mahalastud lindude keskel leidub ehk
mõnigi rõngaga «varustatud lind. Säher
dunemigastatud lind äratab küll küti iseära
list huwi, aga enamasti ei tea ta selle rõnga
teadussist tähendust ühtegi. Õnnelikumal
juhtumisel hoiab ta rõnga mõni aeg alal, et
see aga mõnda teaduslisse asutusse saata tu
leb, seda ta ei aimagi.
Ornitoloogiline sektsioon palub kõiki kiit
tisid kes juhtumisi mõne rõngastatud linnu
kätte saamad, jala kulles leiduw rõngas sekt
sioonile saata; ei soowi mõni sellest rõngast
lahkuda, teatagu «vähemalt rõngastatud lin
nu kättesaamise ajast ja kohast, mng rõngal
leiduwate andmete üle täielikult ornitoloo
gia sektsioonile.

Ornitoloogiline fettsioon loodab, et kütid
oma kaasabi keelama ei saa ja sekts. üles
kutse nende ringkonnas «vastukõla leiab.
Kõikidele, kes seda teadust laiendama! tööd
toetamad, saab sektsioon atvalikult tänu awcll

dama. Ühtlasi teatab sektsioon, et ta ig.l
ajal kõiksugu järelpärimiste peale, mis lin
dude elu-oluga ühenduses, «vastmna saab.
Kõik rõngad, ehk teated nende üle palub
sektsioon Tartu ülikooli zooloogia instituuti
sektsiooni esimehe kra prof. J. Piiper'ile saa
ta, ühtlasi palutakse ka kõigi kustutustega
sinna pöörata.

Tartu ülikooli loodusuurijate seltsi
ornitoloogia sektsioon. ,

Wastutaw roimtaja: Joh. Wiik.
Wäljaandja OsaühisuS «Teataja".

Metsamaterjalide oksjon.
Enampakkum. müüakse 20. märtsil s. ™«i^£Xmk58% 1 f-Kttt,,uub' m 664 TOtai
kell 12 Wiljandi maakonna metsaülema kantseleis, Wiljandis, Lossi uul. nr. 2 all- 24. Nurga wahtkonnaft: 28»/!, I f. küttepuid, alguõhind 62.164 marka,
vool näidatud metsamaterjalid järgmistes üksustes, armul ja algllshindadega: kaugus 23 werSta JSgewa jaamast.
Loodi metskonnas: 25. Nünesaare Vahtkonnast: 19 wuse palki 161 k. j., alguShind 1.932
1. Loodi jaama wälsaweewd 17,75 l s. kooritud propse, algushind 88,750 «. marka, kaugus 12 werSta Jõgewa jaamast.
TarWaS u metskonnas. 26. Unbrtfoo Vahtkonnast: 81 kuuse palki 1093 k. j. alguShind 13.116 tnrtfc
2. Unbiafa wahtkonnaft 1122 paM 8551 tj. algushind 102.612 uut ka»> f4uBuž 22 m"žt4 3'8«»« jaamast.
gus 25 Versta Õisu jaamast. Õisu metskonnas.
S. Wiira Vahtkonnast 156 palki 1879 k. j. algushind 26.306 marka, kaugus Sktmtrnc tõe ääre wäliaweetud»
99 «ersw Pukka jaamast. f 27. 80 f. f. paberipuid, algushind 360.000 marka.
«» 103 palk 913 l J., algushind 10.956 m., kaugus 29 zg. umbes 240 okaspuupalki 3000 k. j. alguShind 60.000 micka.
mersta Putka jaamast. ~ 29. „ 35 okaspuu kapp-palki 600 f. j. „ 18.000 „
Kabala metStonnns. 30, „ i 6 „ „ 3150 k. j. „ 94.500 ,
5. Nawasti metsast 213 palki 2137 K. j. algushind 29.918 marka. MI6^KMHA&
6. ff if „ 30 kapp-palki 631 k. j. algushind 12.620 marka. WaSte«oisa Metskonnas.
7. . „ „ 22,5 k. s. küttepuid, elgushmd 61.607 marka. NawaSti jõe ääre wäljaweewd:
Wiimaste 3 üksuste kaugus 5 Versta Wõhma jaamast. 31. Umbes 1500 okaspuupalki = 15.000 k. j. alguõhind 248000 marka.
8. Rammasaare Vahtkonnast 28,05 k. s. küttepuid, algushind 32.096 m. 32. „ 135 okaspuu kapp-palki = 2550 tj. „ ...»7 6.500 m
kaugus 16 wersta Ollepa jaamast. 88. „ 73 k. s. propse, H 28.500 .
9. Wakki Vahtkonnast 44,03 k. s. Wttepuid, algushind 92,495 m., kaugus Oksa jõe kaldal laagri platsil Nr. 1 ?
9 Versta Ollepa jaamast. 24. Umbes 320 okaspuu palki 3300 k. j. „ 52.800 „
11. Ollepa jaama wiiljaroeetud 74,7/8 k. s. kooritud paberipuid, algushind 35. 12 okasp. kapp-palki 200 k. j. „ 6.000 „
374.375 marw. 36. 12 k. f. propse H 55.200 „
Kõdn NtefifOttttNO. Saare jõe kaldal laagrt pl. nr. 5:
Halliste j6e kaldal. 37. UmdeS 270 okaspuupalki 2900 k. j. „ 46.400
12. 1247 okaspu palki, 12297 k. j. algushind 245.940 m bB. 8 otasp. kapp-palkt IZO k. j. 5.900 „
33. 14-/' t s. paberipuld, algushind 66.375 m. 39- " '• f- Wl-. algushind 54 000 matka
14. 20'/. f. f scanle 93.375 m. Raudna jõe kaldal laagri pl. nr. li
' '• PPI ' «°pu.Pun.iS- kaldal. 40. Umbe- 150 männipa.ki 1600 k. j. . 33.600 .
15. 6774 okaspuu palki 69774 t algushind 1.395.480 m. . S mannipapp.palli 1--0 t. „ 4.500 .
16. 1 k. f. paberipuid, algushind 66 375 m. mn... r..«i .r i. ' '
17. 85,/- k. f. propse. algushind 159.759 m. kaldal I-°«ri pl.l.
Põltsamaa Ittcldfonttll9* UmbeS 50 manni palki 600 k. j, i. 12.000 i.
. nBOl 86 8/12 1'• tun(elfitte<mib' °l«u-hwd 126.664 ~ldal laagri pl, nr. 1- ' 8''
'il «audi wahttannaft'B6 S/12 k. s. kuuselMtepuid, algushind 173.400 «. 45. UmbrS 40°kaspuupalki 400 k. j. „ 8.000 .
20. ©aitamas umbes 1000 tuufepalki. 11600 k. >. algushind 139.200 m- . . ... . , .. 4/..
21. Määra metsast 2..0 tuusep.lki 2167,5 t. j., algushind 26.010 «., Uu *,. , P-kwmlsed wäiwad alla kinnised st. suuflnalised. llhr» pakkumistega
«„» 7 wersta Bedia ibefL tuleb osawStsatel 10 protsenti pakkutawa uksuse algushmnast asutise oksjoni kommis,
g v* Kaatoftt «etDkoNNaO. sonile sissemaksta. Lähemaid teateid saab WtFandi maakonna ja kohal itudelt
22. Tunleweski wahtkonnaft 18 1/12 k. s. haawMtteputd, algushind 19.625 ««wkanna metsaülematelt.
Dmrka, kaugus 20 Versta JSgewa jaamast. MOtsobo PCOdtslilfttl*
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9. märtsil s. a, suikus iaawesele unele meie asutajaliige ja endine ametnik H

Ausus! Busdi

H Tema mälestust kalliks pidades H
I Eesti Laenu Pnnk A.-S. I

Teadaanne
Kütteaineks Keskkomitee Likvideerimise Komisjon
annab see läbi teada, et 17. märtsil s. a. kell IV homm.
Kohtla turbatöõstuse kontoris, Kohila jaama lähedal

® Minu meesker. ja naiSter. ®
MM!.
: imtfilirlis:

MiMt tm
d algab 14. rnSetfil kõige uuemate tamtfudega. M
OsmvLtjad wõiwad endid üle, anda Hospidali tän.

saab wälla müüdud

nr. 2-a. Kõnet. 6—k õ. Tantfuõp. A. Kirman». g*

Tallinna Tolliwalitfus teatab, et 27. märtsil f. a.
saawad tolliwalitsuse ruumides

839

rukkijahu, odra tangn, odre, soola, hobune, wanker,
reed, hobuse riistad. Vilja kotid, tööriistad, rabade päal
otslonl teel
vahiputkad äratoristamifeks, praak saapaid. Salutaguse
Teadaanne.
rabas üks laudadest maja äravedamiseks, Keawa raba
pääl praak laudu ja telliskiwa, Hagudi raba pääl praak
laudu, tühjad tünnid ja muud kraami.
KNtteaiaete Keskkomitee Likwid. Komm.
müügile laStud järgmised wäljamaa kaubad:
Kui 17. märtsil kõik kraam välja müüdud ei peaks annab sellega teada, et 22. märtsil s. a. kell 12 päe
Tubakasaadused, wiinad, sahariin, kokaiin, tule
saama, siis kestab enampakkumine järgmisel päeval edasi. wal komitee ruumides (MeripuieSte 15) antakse wälja tikud, taskunoad, puuwillased sukad, wihma palitud,
Kütteaineks Kesttomitee
willane, puuwillane ja siidi riie, pitsid, puuw. tüllist
suusõnalisel wähempakkumisel Aruküla raba
7SS Litwideeuimiss Komisjon.
kardinad, puuw. wäljaõmblused, willased koetud naiste
rahwa jakid, naist, bluufad ja pesu, meester. ja nai St.
Teifip., 14. mSrtfist
saapad ja kingad,, puuw. niit, wiltkübarad, markifett
vtalt müüakse
ai£
riie, kokkumurtud hõbe teebrett, tina wärwi ja muud
Slnt
kaubad. Oksjoni algus kell 11 hommikul. Kokaiin
antakse sellekohase TerwiShoiu Peawalitsuse loa ette*
näitamisel ostjale wälja. 27. märtsil kalli hinna tõttu
I
likööre
SMi IMM i
müümata jäänud kaubad saawad 29. märtsil s. a.
1 napse
Esmaspäewal 18. märtsil '
uuesti müügile laStud.
663 Tallinna Tolliwatttfns.
Audrottus
1) kakS elumafa. 2) fa«n ja 3) pnurkaew.
konjaki
Lähemaid andmeid tööde üle saab komitee ehitus
ja löwi
weine
büroost. Sissemaks pakkumise juures iga maja pealt
Vttnard SH--W muinasmäng
20.000 marka, sauna ja puurkaewu pealt * 8.000 mrk.
Linna Viinapoodide»
Algus kell pool 8 õhtul.
Järelpakkumine
tarwiduse korral toimetatakse 25. märtsil
«abriku hinnaga.
Teisipäewal, 14. märtsi»
laa»
kell 12 päewal sealsamas. 848
«64
,Marion^
Walter Bromme operett 3 «.
Mõtteainete Keskkomitee Likwideerimise KomiSion
müüb awalikul suusõnalisel
Eesti Pank
D^ArtorTamn
Cife* ta suguhaigused.
Wastuwvtmine

igapäew kella 4—VjO pl.

Jaani tönawal nr. S, krt. S.
(Krediit panga majas).
Kõnetraat 14—13.

tiwi 3i. morn U2L
Akti». PaSfiv.

Kassa ja jooksen» arwe 151.531.167.06 Põpikapitaal 250.000.000.
Howsummad wöljamaal 39606 846. Tagawarakapitaal 10.674.154.78
i WüUtwaluuta 81.944.238.69 Pangatähtede arwe 350.000.000.
i WLSrtpabertd 7.125.735. Howsummad 895.079.367.99
w suilt
! Laenud— —1.859.642.089.18 KorreSp. ,Loro" 169.863.604.67
tarwitatud postmarki, saab l KorreSv. «Loro" 40.131.939.35 KorreSp.„Nostro" 4.843.118.40 174.706.723.07
20 piltpostkaarti. 450 margi eest ! Korr. ..Nostro" 167.948 068.05 208.080.007.40 Mreditiiwid 34.037.119.61
saate 100 postkaarti, 850 eest
m«w-»- - - 1,õ34,.Z7
200 kaarti, 200) eest 600 kaarti,
õOOO eest 1800 kaarti.
1921. aasta kasu 135.482.778.39
K. Walowuori. Uusikaupunki.
1.867.474.424.60
_ 1.865.474.424.60
845 Soome.
Depoos Väärtust Mk, 763.066.216.00
MMMM
Inkasso dokumendid „ 7.703.929.38 Juhatu»: « Aule. 9* Sihwer, L. Sepp.
Arwekoja osak. l/XI-31./XU arwestawd: Raamawpidaja: J. Randmer.
039

2340 tsheki - Mk. 430.544.431.6»

IAW

e. ¥9!B0 lIL li

Pauk wbtab raha hoiule jookswale arwele ja tähtaja
- peale, maksab 5—6 prots. Diskonteerib toefslib ja
auuab laenustd, wõtab 71/*—B prots. Ostab kulda
ja HSbedat. Ostab ja müüb wäliswaluutat ja toimetab y >ks. pauga operatsioone fise* ning wäljamaal.

Erikursus Srirntauiitei*
Aa»< Märge»».
79,

K.-S. „ ühiselu" trükk, Tallinqcch,

enampakKumlsel
eSmaSpäewal 20. märtsil kell 1 päewal Aegwiidu jaama
juures Komitee wolmiku kantseleis järgmised metsa
materjaalid:
Kehra jaamas legapuid ' umbeS 150 j. f.
Mustjõe hamteel kändusid „ 114 ls.
Jägala jõe ääres palkisid 3" „ 8300 tükki
» „ PõletiS fegapuid „ 115 j. f.
.? ». .. lehtpuu pakkusid 11 tükki
Amja metsas lattifid 200 tükki
* , . teibaib „ 970 „
„ ~ lehtpuu pakkusid 60 ..
Jägala metsas lattisid „ 690
„ „ teibaib 1200
Pmuna metsas lattisid „ 3300 "
- - teibaib 7200 "
Alüwere metsas teibaib „ 2300 "
«. v lehtpuu pakkusid " 150
Lehtse metsas lattisid „ 8000 "
teibaib 7500 "
. lehtpuu pattusid 76
Lmnapaa metsas lattisid Böo "
u n teibaib 900 "
Seidla metsas lattisid " «00 "
» „ tcibatb " 1900 "
Rawila metsas lehtpuu pakkusid 125 "
. r , Pakkumtsen osawõtjail tuleb enampakkumise alk
sel selle ktnbliishtsete 10% pakkumise alaushinnasi sisse
maksta. Lahematd teateid materjaalide üle saab Kütte-

