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Riigikogus eila:
Asunikkude ehituslaenu seadüS wõeti 1. lug. wastu; K. Asti, J. Lattiku ja Gri
gorjewi kõned eelarwe puhul.
Suurem ülemaaline kommunist, organisatsioon kinniwõetud.
Tallinnasse hulk wiljalaewu oodata.
Rootsi uurimise teeZoud Eestisse kawatsnsel.
Üleriikline asunikkude maakonna esitusi? eel-nõnpidamine
Tartu 26. märtsiks kokku kutsutud.
Lõuna-Aafrika rewolutsioon raugeb.
Greeka uus walitsus.
Lokaut Hispaania paberitööstuses.
Euroopa riikides kokku S miljoni tööta töölist.
Hispaanlased sõdiwad Marokkos edukalt.
Warssawi konwereuts lõpeb täna.
Leedu põhiseadus asutawaS kogus.
Nagu Kownost teatatakse, arutab Leedu

Viimased teated.
TSsp««d«s EurooPtrS.
Tööta töölisi oli Euroopas weebruari I 5«
Pul kokku umbes wi i s miljoni. Üksiku
te maade kohta puuduwad täpipealsed and
med. Umbkaudu oli aasta algul Inglismaal
umbes 1.800.000 tööta töölist; Itaalias 512
tuhat: Poolamaal ligi 200.000; Saksamaal
150.000 ümber; Rootsis 140.000; BelgiaS
100.000; Shweitsis 90.000; Norras üle 30
tahande; Hollandis 20.000; Austrias 16.000;
Tsheho-Slowakkias umbes sama palju. Et
-ega suurem osa riike ainult neid tööta töö
lisi registreerib, kes riigilt ehk omawalitfus
telt toetust saatoad, siis on tõelikud arwud
ülemal toodutest wististi hulga suuremad.
mr.

Riia linnawalimised.
12. wsebruarrl s. a. olid Riia linnäwoli
kogu walimised. Walimistel antud häälta
kohta on materjaal 39
kogutud. Puudub ainult ühe walimisring
konna rnaterjaal, kuid see ei suuda palju
üldscid tagajärgi muuta. Nimelt on toalt*
mis te tagajärjed järgmised: wäike maapida
iad 324 häält, majandus-kultuuriline blokk
10.820. parempoolsed sotsialdemo kraadid
3066, Läti maiaperenWeste ühing 2.702, We
ne ühing Lätis 710, üürnikud 695, kristlikud
rahwuslased 6.945, eeslinna ühing 2.868,
Wene rawvus-dmwkraatlik ühing 3.294,
ametiühisused 16.491, Saksa rühm 22.106,

dsutaw kogu Leedu põhiseadust esimesel luge

xm MMM.

Edendamise selts f,liaßWaililld B
paneb vuhapäewal, s. o. IS. märtsil 1922 a. kell 11 e. l. Tallinna «
Eesti Lastekaswatuse Seltsi ruumes, Wäike Arehna uulits nr. 11, W
loengu
toime aine üle K
1
I Laewasõidu
ja Merikaubanduse
„Meri kul MitühtiS tegur rahwaSte ja riikide poMttlises K
! - mjandnslises arenemised". >
Sisseminek maksuta. Lektor: Aleks. Tamm. I

I Eesti Sulg- ja waikeloomakaswatamise »
I ja nende saaduste kasutamise I

misel. ETA.
> ossükisus „ZsoäuUnck" I
We»c ja Prantsuse kommunistide ühistööta
mine.

..Westminster Gazette" 10. märtsil teatab
Pariisist, et wisalt liikumata juttude järele
Prantsuse kommunistide juht Marce! Cach
in Prantsuse ja nöuk. Wene walitsuse lähe
nemise heaks töötada. Öeldakse, et Cachin
Radecki ülesandel Poinocrro j>a koguni presi
dent Millerandi jutul olla käinud ning nen
de wastuse nõuk. Wene walitsusele edasi
anda. ETA.

W : on registreeritud ja algab oma tegewust. »
M OsaühisuS on linnukaswatajate voolt asutatud, kelle M
M ülesanne on sulg- ja wäikeloomakaSwatust Ärilises suhtes arendada. H
Kõiki sulg- ja Väikelooma'aswatajaid Eestis palutakse saaduste ka- H
S sulamise suhtes pöörata o!?. juhatuse poole Tallinnas M

Takistused Poola laenu tege
t mise juures.
Warssawi olla wäljamaareisilt tagasi
jõudnud finansist Radsishetoski, kes pidas lä
birääkimisi Poola wälislaenu asjus. Nii
palju kui teada, edenewat mainitud läbi
rääkimise!) wäga wisailt —7 Prantsusmaa j-a
Belgia pannud ette wäga rasked tingimised.
Poola ajakirjandus toob seletusi läbirääki
miste tagajärgede kohta wäga tagasihoidli
kult, on märgata pettumust lootustes, mida
pandi Prantsusmaa peale. Poola ajakir
jandusbüroo teatab koguni selle wastu, et
olla lootust saada laenu 0%—6 prott. Prant

et lähemal ajal jõuab kohale suurem
saadetus 882

kõige paremas headuses ja kõigis wär

roides. Müük suurel ja roäiisel wiisil.
Kõige austusega

K.-S. „Sfa"
.Estonia" all kpl. nr. tl.
Kõnetraat 3-30. äf
D1'1

susmaa garanteerimisel.

Hispaanlased tungiwad Marokkos
edasi.

pahempoolsed sotsialdemokraadid 23.845, poo

London, 17. märtsil k. 4 h. (Trj.) Hispaa
lakad 972, ühine rahtousline tsentrum nia sõjatmied Marokkos algasid kolmapäewak
11.341, kaupmeeste ühing 3.362, juudid pealetungimist üheksa miili lääne pool: Me
6.466 häält. ETA.
lillat. Tankide ja soomusautode abil läks
korda uut seisukohta oma alla wötta. —f.
Itaalia leht Balti riikidest.
Loksist Hispaanias.
Roomas loetaw leht ..Messaggero" toob
London, 15. märtsil. Hispaania paberi
10. märtsil pikema kirjutuse pealkirjaga: tööstuses algas täna lokaut, mille tagajärjel
..Uus wäikeliit asumas, Balti riigid ühine 12.000 töölist lahti lastakse. ETA.
mas". Itaalia lcht ütleb, Balti liit wöiwat
luua uue Euroopa konstellatsiooni, mis eel
Egiptuse iseseiswrS.
olewal Genua konwereutsil wöib oma kaa
London, 16. märtsil. Reuterile telegra
turaskust tunda anda niisugusel määral, et
seda asjaolu ei tohi ükski Euroopa pealinn feeritakse Kairost täna: Britannia poolt antud
tähelepanemata jätta. Suurem osa sellest uue Egiptuse konstitutsiooni põhjal awaldas
artiklist kõneleb Eestist, sisaldades wälismi sultan käsukirja, milles teatatakse, et Egiptus
rüsin Piipi pikemaid seletusi Eesti huwidest laab iseseiswaks suweräänseks riigiks ja sul
Genua konwerentsil, Tartu rahust, Wene tan toõtab endale Egiptuse kuninga aunime.
ETA.
wõlgade küsimusest ja Balti liidust . Sama
Messaggero" artikkel lõpeb wäljawõttega A.
Teated Indiast.
J. juhtkirjast «Tallinna Teatajas." Refe
reeritud on see osa jrchtkirjast, mis näitab,
London, 18. märtsil. Reuter.
et Eesti oma julge Tartu rahuga on tee Delhist telegrafeeritakte 14. märtsil: Seadus
näitajaks saamid Wene küsimuses ja et siin andlikus kogus lükati walitsuse majandusli
ei wöi Eesti arwamisest Genua konwerentsil sed ettepanekud kaks korda tagasi demokraat
mööda minna, kuna Eestil Wene asjade lise erakonna ja mitteametlikkude liikmete
tundmises oma kogemused seljataga. Eesti poolt.
lehe lväite kohta, et ..Wenemaa praeguses
seisukorras enamline walitsus ometigi ai Inglise merimeeste wõitlub kommnniStide
uukene wõim on, kes Wermnaäl suudab äär
ga.
mist anarhiat ära hoida ja Wenemaad jälle
London,
15.
märtsil.
Kapten Tupper.
wõib paremale tulewikule wastu wiia", üt
Briti
merimeeste
ja
laevatööliste
liidu pea
leb Rooma leht omalt poolt: „See on just
tegelane, kõrvaldab wõitlust enamlaste sala
sama seisukoht, mida juba kauemat aega ka jase kihutustöö wattu, kes Briti sadamalin
„MeSsaggero" Jda-Euroopa küsimuses ikka nadeS nõukogude «rakukesi" tahawad asuta
\süt tm kaitimmd. ETA.
da. Tupper kutsub tööta merimehi kakS
wvi Rolm korda PätwaS Sokku, et neid äh-

K.-Ä. ..Osa"

Köik on waimustet shokoladist

EStsnka all kpl. nr. tt, knt. Z.AY.
foowi ab futtveS walikuS
wärsiett kohale jõudnud
sõik-ugu rßelaWa.
884

Hinnad waga odawad!

ivardawa hädaohu eest hoiatada. Ta ütleb: nihäwitajast ja mnmlaewast. Ladaga jm>
Enamlased tahawad kaubalaewastiku mehi west ida poole olla koondatud 30.000 fDz«oma nõusse meelitada. Meie oleme otsus wäelast, 60 suurtükki ja 5 soomusrongi.
Olla ka tankide wäeosa.
tanud seda katset nurja ajada. ETA.
Greekas uus walitsas.
London, 16. märtsil. Reuter. Ateenast te
legrafeeritakse 15. märtsil: Gunaris moo
dustas uue kabineti. Gunaris ise on ühtlasi
ka kohtuministriks. Välisministriks on Bal
tazzi. ETA.
Teated Weaemaalt.

LaStekominuunad.

Nagu ..Edasi" teamb, on Wene WriduS
kommisfcrriaat ja Põllutöökonrmissariaat
laötekommmmade asutamise eelnõu wö.lja
töötanud. Kmvatst takse korraldada laste
iuajad, milledele kindlaksmääratud norm?
järele põllu- ja aiamaad antkale, neid üht
lasi waruStades seemnete ia eluta ning elu
ta inwentaariga.
Cnepurv söögiks.
Permi kubermangus, Bernshewi kiila la
heduses töötanud waremalt lauawabrit.
millest nüüd ainult saepuru mägi säre! oll»
jäänud. Näljased talupojad
..Edasi" tvatel saepunnnäeSse koopad jo *?

Punawäed Soome piiril.
„Hufvudstadöbladeti" teadete järgi suu
rendatawat nõukogude toägesid Soome Piiri
läheduses. Karjalas olla kacsolewal aja!
5000 fSjawäelast, üheS 65 fuuTtiulja. Nen
de tarwitada olla ka fsomusrong. Punaste d««ud soolt soepuou koju, et sellest toitu
laewußtik seiSwat kooS 8 dtebuoutist, 8 miiiniStodo. Hiljirti Hpstp toõu ;*
lO paadist, midmast mii- si»mo«ud wifct i»i«M.
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?
SaheMga poHUln.
Eelarwc-.'õ«ed« Puhul SliisUogus.
Sksnvd on üks asi, Sood -- teine. Selle
juhtmõtte järele näib taliwwvt üks meie
suurematest koalitsiooni-emkondadest. Imes
wsega loeme Riigikogu 15. märtsi koosoleku
aruandest tööerakondlase A. Anderkopi kõnet.

See on õiett prokurööri kõne. Kiwi ei jää
kiwi Peole, kõik on rämps ja mäda, Valitsus
ei kõlba kuhugile, rahwmsituS ei tea tema
sihtidest midagi jne. jne. Km mitte teada
et oleks, et kõnÄeja toöerakondlane, wõitt
kõne sisu järele arwata, et siin mSne isefotsi
Või ttMMmtSttga tegemist on.
Meie ei kuulu tsatawaStt mitte nende
liiki, keda pwegrme Valitsus täielikult rahu!datt. AlleS hiljuti oli meil juhus selle lehS
««ergudel tähendada wõõwstawa Vastolu
peale wvlttfuje ja mhwaesituse Vahel. Rah
waerakond on juba praeguse Valitsuse moo
dubtamise päewil seletanud, St ta ainult
tingimisi wõib osa Wötta wakttsusest ja eNe
sele Valitsuse poliitik» muutumisel, mis
Mm, ei seisa Wvtawa kokkuleppe platwor
mil, tegewusewabaduse jätab. Seda seisu
kohta on meie poolt igal Võimaluse! ka te
gklikult kllitltttd. Ühtlasi oleme ikka rõhu
tanud, et waswtuS praeguse Valitsuse tege
wuso eest loomulikult kahe emmmSerakonna,
mnte ja noormpattidu. peale langema peab.
MiS meil öelda, seda oleme igal pool julgelt
öelnud.

Kuid nõnda Vastutamata opositsiooni,
nagu seda tööerakond omal sõnadel !ä°
cheb. ei olekS meie temalt kui Ühelt enamus
erakonnalt mitte oodanud.
Maaliidu kiituseks wõib öelda, et ta oma
koormat ja Vastutust Vähemalt Vaikides
kannab. Ta kuuleb ja näeb wäga hästi, kui
daS tema Vahekord laialiste ringkondadega
järjest jahedamaks muutub, kuid ta teab üht
kasi, et ükski walitfew erakond armas ei ole.
Teine asi on tööerakond. Tema osa wa
lttsusekoormaS ei ole Väiksem maaliidu
omast. Tööerakondlase käel on niisuguse
ministeeriumi juhtimine, mida õigusega ko
gu meie majanduslike ja poliitilise võitluse
wõtmvkS wõib nimetada. Riigi eelarwe
tyfakaalustamine oleneb tähtsal määral är«
sellest, kuidas osatakse meie Välispoliitikat
Mhtida. Peole selle on sa töõ- ja hoolekan
deni miSter töSercckondlane ja kmlldawasti
sttSwat ka mõni erapooletu minister tööeraSonnale õige lähedal. Ja tõe
poolest on ju kõigil wäga hästi teada, kui
das tööerak. tegelikus elus teatawaid
ametkondi kaitseb. Meie ei ole täh. erakon
na häälekandjast iialgi silmanud, et sea!
näit. Välisministri Wene „poliitikal" ja. suRsewa wedu oleks ammSwtud. Samuti ei
Ble kuulda olnud, et tööerakond tegelikult
kusagil ennast sekl oleks liigutanud, et maa
tasuseaduse Valmistamist kiiruswda. »,WaLutfifer
Jean de la Hire'i romaan.
Dorothea läkski Marseille rongile. Ta
võttis teise klaSsi waguniS aset. Et teda
jälgida, oStiS ka Sainclair endale ja oma
mõlemale kaaslasele sama klaSsi piletid Mar
feiflcni Siis läksid nad rongile. Sainclair
wõttis samas waguniS aset, kus Dorotheagi.
Dorothea oStis endale ühe moodilehe ja
ühe nendest ajawiite-lehtedest, mis on kir
janduses, nagu „pot-pourri" muusikas. Ta
ZvgeS, suikus, Vaatles läbi akna maastikke,
KiiS reStoraanwaguni» söömas, puhkas istu
nnsest waguni korridoriS seistes, puhkas
seismisest, laskudes waguniS patjadele, mis
ta Pariisis endale oli üürinud...
Rong jõudis Marseille'i kell 21.40 minu
tit. Dorothea tuli Vaksalist wälja, peatas
silmapilgu kaheldes wiie wõi kuue hotelli
smnibuse eeS, mis sea! seisid, ja astud wii
makS sellesse, mille juht, nupukam kui teised
tema ametiwennad, oli märganud haarata
möödaminnes tema reisikäfikoti.
Sainclair wõttis oma kaaslastega woo
rimehe ja käskis köita samasse hotelli, mille
nime ta Dorothea omnibuse pealt oli luge
nud. Ta jõudis enne Dorotheat hotelli ja
wõttis endale niisuguse toa, mille kõrwaltu
ba ka waba oli. Pilou ja Corsat olid juhtum
misi ka samal korral toa wõtnud.
Järgmisel päewal, 9. mail kell 9.3 S min.,
sõideti Dintimille sihis edasi, piletitega kum
AntibeS'im, kuS üheskoos maha tuldi, kuid
«n ettewaatlikult, et Dorothea ei aimanud,
et teda jälgiti. Wõeti toad ühes kolmanda
jSrau wõöraStemajaS waksali ligidal.
Sainclair kuulis Dorotheat wSöraStema
m SmttstxiS ütlewai-

ba Maa" Wiljmidi ijesotstd - kirjasaatjad
..Sakala" toimetusest mönitawad alles hilju
ti. et A. Jürgenstein sealsel asunikke kongretz
fil kuulmata kuriteoga korda saamid: ta jule
nud soowitada Mva tasuseaduse kiiremat wäl
jatöötamist nõuda? See olewat puha rahZvnerakonna «konks" ja keegi ei olewat selle
peale sisse läinud . . .
Ja miõa kuuleme nüüd herra Anderkopi
suust Riigikogu kdnetooltlt? Walttsus ole
wat rängasti süüdi, et puuduwat ikka wvel
Maa tasuseaduS!
Ka Välisministri tegewusss, õigemini te
gewusetlsies leiab Andörkopp suuri defekte.
Rahwaesttusele ei olewat seletusi antud ei
Karjala ega Wene Võlgade küsimuses;
Vahekord naabritega ei oelwät hea: ajakir
jandus teadwat wälispoliiiika sündmustest
enam kui rahwaesttuS; teatatud ametkonnad
olewat ilma juhtideta jne.
StMb leiab kõneleja igal pool- Äga
nähtawastt on herts Llnderkopp oma kõne
hoos hoopis ära unustanud, et just tööera
kond ja järjelikult ka kõneleja ise selleks köiS
on teinud, et Valitsusel Võimalik ei olekS
oma seletust rahwaesitusele anda: eelarwe
anti ilma pikema jututa kommisjoni ja kom°
misjoni ees Valitsuselt sihtjooni määrawaid
seletust ja aruandeid nõuda on ikka natuke
Pentsik. Meie ei tee sellega enesele üleSan
dett Valitsuse Vaikimise poliitikat kaitSta,
kuid meis tahame kinni naelutada tööerakon
na kaheotsaga poliitika jämedajoonelisi wõt
teid: sõnad on üks asi, teod teine. Sa
muti tuleb Võtta herra Anderkopi süüdistusi
Valis» ja pöllutõõministri arwel. Tegelikus
elus ollakse üksteisega wäga rahul. Riigi
kopu kõnetoolil on aga tarwis rahwale näi
data, et tööerakond ikkagi ka „punane" on:
ta awaldab rahulolematust Valitsuse waStu!
Tegelikult raiub tööerakond igal pool maa
põlise pidamise wastu, Riigikogu kõnetoolilt
nõuab ta aga selle seaduse kiiret elluwiimift.
Ametkonnad on teatawadti sellepärast ilma
ministriteta, et tööerakondline Valitsus omal
ajal Mga ..kökkuhdidlik"" tähtis' olla' ja Mitu
ministeeriumi ühte kuhjaS. Kes on selles
siis nüüd õieti süütsi?
Tõepoolest, herra Anderkopp wõib Riigi»
kogu kõnetoolilt nii mõnegi metsataguse
maamehe uskuma panna, et tööerakond
„ punane" on, herra Anderkopi kõne järele
toguni wäga punane. KeS aga rahal ka teist
külge ttmneb, teab wäga häSti, et need t ü h
j a d sõnad on, pillutud teadmuseta hulka
de meelitamiseks.

Kah Sport!

MaMa.

Ziume tilgip öte.
Nagu teada, on sekelduste põhjuseks, mis
Numes juba kolmat aaltat ttStawad, Fiume
kahepaikne seisukoht Itaalia ja
wia wahel. Fiume elanikud on suuremalt
otalt itaallased, mi! põhjusel Itaalia seda lin
na juba ammu enesele on igatsenud. SJta
jandusliselt aga oli ja on Fiume Lõuna
Slaawiaga seotud ja Lõuna-Slaawic
Fiumega.
m kirik keset küla saatt, tehti 1920. a
(pärast ligi kahe-aaliast d' Annunzio wõi
mulolekut Ftmnel) Itaalia ja Lõuna-Slaa
Via wahel peale pikemaid läbirääkimisi Ra
pallos leping, mille põhjal Fiume auto
noomse Vabariigi õigused sai.
Waewalt oli aga Fiume jõudnud wali
misi ära pidada ja korralise Valitsuse moo
dustada ning oma majanduslist seisukorda
parandama hakata, kui Itaalia marurah
wuSlased (fasciStid) seal uue riigipöörde kor«
raldasid, Valitsuse kukutasid za Võimu endi
kätte Võtsid.

Löuna-Slaawia nägi selles Rapallo le
pingu murdmist ja andis asja rahwasteliidu
kätte arutada.
Ajutiselt jäi Valitsus Fiumes ..rewolut
sioonilise" nõukogu kätte, keda ei LõunaSlaawia ega Itaalia Valitsus tunnistada
et taha. NtthäStt Itaalia walitsuS kui ka
awalik arwamine on Rapallo lepingust kinni
pidamise poolt. UuS Itaalia peaminister
on parlamendis walttsufe programmi üle
kõneldeS seletanud, et ta Välispoliitikas tin
gimata kõigi makswate lepingute pidamist
nõuab, seega siis ka Rapallo lepingu pida
mtft.

Belgradis (Lõuna-Slaawia pealinnas)
on WA. teatel Fiume riigipööre suurt
ärewust sünnitanud. Pühapäewal peetud
seal suue rahwakoosolek, kus waStu WSstud
resolutsioon, milles walitsusele ette pannakse
Rapallo lepingu põhjal nõuda, et Itaalia
walitsuS saScistide salgad Fiumest ära tooks
ja kindlustust annaks, et niisugused wagi
wallateost enam ei kordu.
Itaalia nmlitsus oleks heameelega walMis sasciste Fimnest ära kutsuma'; äga ma
rurahwuZlased on endid osalt walttsufe
luba! ja heakskiitmisel wiimaste aastate
jooksul nii tugewalt organiseerinud, et wa
litsusel kerge ei ole neist jagu saada. Jgata
heS palja sõnaga fasciStid endi peale mõ
juda ei lase; ainult wägiwallaga wõiks neist
jagu-laada. Sellepärast on praegu raSke
ütelda, millega Fiume ..rewolutsioon" lõped.
Esialgul ähwardawad sascistid uute rahu
tuStega, kui nende foowidele juletakse wastu
hakata. mr.

Albaania küsimus on jälle paöwakorral.
Niimosed telegrammid kõnelesid „rewolut
sioonist" Albaanias ja ialbaanlasts .oowl.t
rahwttSkogu Valimistele <?fud&

teated tulid wift mõnelegi agarate
tjdehe lugejale ootamata; ei ole ju sellest
'uigi palju aega kui Albaania sai jumala ja
iitriikide armust riiklise iseseisnmse ja ..oma"
nalitsuse, mis kmüdowasti kõige p«üt olla
asunud oMa riigi teede korraldamisele, sest
mis on riik ilma liikumise Võimaluseta?
Kuhu fee seadttSlik walitsuS jäänud ja
miks uut „ajutist Valitsust" soowitakse, seda
ei ole telegrammid seletanud. Wõib olla
selgub see lähemail päiwil, wõib olla
'mitte, sest Albaania on kaugel ja maailmas
sünnib iga päew asju, mis tähtsamad kui
Albaania riigipööre.
Kuna aga Albaania Üleüldse kord jälle
on endast kõnelema sundinud, siid wrwidugem

juhust et möödaminnes wähe tutwumda s«« riigiga, mis Urugwai wõi Paragwai sa
Haiiti körwal kord oli Üheks otsustajaks
küsimusel, kas Eesti kõlbad wötta rahvas
teliidii liikmeks wõi mitte. (Tookord leiti,
et ta mitte ei kõlba!)
Albaania asub nagu teada Balkant
poolsaarel Löttna-Slaawta ja Groeka wahel.
Tal on kaks miljoni elanikke. Tema psalm
naks on Durazzo, mis mere ääres asub
sama kui Albaania teine suurlinn Va 100 na.
KeS Va! oo na sadamal maale aSiub, üt
leb „Vos. Zettungi" kaastööline Albaamast
oma lehele jaanuaris s. a. enne riigipööret
saadetud kirjas, see peab unustama kõik
mönusused ja vuhtusenöude. Tasuks selle
loobumise eest on albaanlaste ülisuur ausus,
mis nii kaugele ulatab, et reisija oma paa
bud ja kompsud ükSköik kuhu maantee äärde
maha wõib panna ja nädala pärast tagasi
wlteS nad sealtsamast jälle kaasa wötta.
Ilmastik on Albaanias nii soe, et põllud
kaks korda aaStes wöiksid wilja kanda. Pöl
lu all on aga tänini kõigest üks kaheksandik
Viljakandvast maast. Niihästi põllupidami
ne kui karjakaswatuS on kõige algelisemal
astmel. Tööstus on waewalt olemas. WeS
kid on niisuguses seisukorras, et jahu waewalt
jahu nime Väärt. MaiS ja oliiwid kaswa
wad, kuidas jumal annab, ilma et inimesed
nende pärast suuremat waewa hakkasid nä
gema.

Looduserikkusteta on Albaania õnnista
tud. Põhjapoolsed maakonnad on suurepä
raste metsad all. Maapõues peitud mitme
suguseid mineraale. Kosed wöiksid enam kui
500.000 hobusejöndu anda. Kasutatud ei
ole neist waradest seni midagi: isegi jõed on
laeivakäiguks korda seadimata, kuigi maa-teed

wäga halwad ja läbikäimine raSke.
Maa on suuremalt osalt suurmaaomanik
kude käes, kes seda wäikeste osade kaupa edasi

rendiwad. Suurem jagu maast jääb nagu
Mina jäen terwelt kolmeks päewaks
siia. Tooge mulle söök minu tuppa ja tehke
mulle pansionääri hinnad.
WaikseS aias, kust hotelli minejaid ja Ho
tellist tulijaid wõis näha, istusid Sainclair,
Pilou ja Corsat laua ümber ja jõid limo
naadi. Nad olid üksi aiaS.
Corsat, ütles Sainclair, et sa wõõras-temaja juurest kaugele ei lähe! Sina oled
kas aias wõi saalis, kust kõike alumist korda
wõib nähm.. Sina. Pilou, paned Dorotheat
Väljas täljele: tema kawatseb terwekS kol
meks päewaks Antides i jääda.
Terwelt kolmeks päewakS, pagana pih
ta! hüüdis Pilou selle samiljäärse häälega,
mis temale ja ka Corsat'le omane oli, km
nad Õönägijaga kõnelesid. Terwelt kolmeks
päewakS!... See on alles midagi, peremees,
sest see on ju peaaegu minu kodukoht...
Jah, ma tean. sina oled Vallauris'iS
sündinud... Pidage meeles, teie sööte ja
magate ainult siis, kui Dorothea söönud ja
kui teile selleks aega jätab.
Mina ise aga olen igal pool, kuhu asja
olud mind nõuawad. Teie annate mulle
kõigest aru suusõnaliselt, kui kokku saame.
See teist, kes mind päewa otsa ei ole näi
nud, seab kokku lühikese, kuid täieliku ja selge

aruande ja paneb selle minu öölaua sahtlis
se. Kas saite aru?
Jah, saime aru! wastasid mõlemad
nagu ühest suust.

Tublil
Jean de Sainclair tõusisa üles ja läks
aiast wälja. Waewalt oli ta mõne sammu
teinud, kui ta Sain-Rochi lahe Vaiksete wete
ees seisma jäi. mis sel päewal stnakaS
kahwatu läikega olid. Ta läks määda kallast
wana AntebsSl sihis edasi. Kui ta Väikest
sijtmtfcji sadama tammist «Säda «li !m»«d.

tõusis ta trepi mööda terrassile, kust pilk Laura, minu ainuke armastus!... Kas of?
awanes sadama kasemattide üle.
meil õigus lahkuda üksteisest, wabatahtlikult,
Ta peatas mõne minuti ja waatles paate kõige suurema õnnetundmise ajal. siis km
ja Väikseid laewu, mis pisikeses sadamas mctc õnn ei olnud weel banaliseerunud har
ankrus seisid. Siis jalutas ta Fronts de tmnuseft ja tülpind liig maitsmisest? Meie
Mer'i bulwaari mööda edasi...
tahtsime, et meie armastus oleks meile km
Sel mai õhtupoolikul oli taewas sügaw lill, mille kisub teie sõrmede wahelt tuul.
sinine. Helge walgus ja mahe õhk olid täis enne kui ta weel saab närtsidaai. Meie taht
imaruft, mis wäga meelte peale mõjus. Pa simje, et meie kaisutusest oleksid meile tule
hemal oli Nizza laht, roheline ja hõbedane, wiku päewadel ja öödel mälestuseks, mis er
mille üle Alpide lumised kõrgused walitsesid. oleks oma täiuse poolest ühegi teise sarnane...
Paremal Antibes'i laht ja maanina oma On tõsi, et mina ei wõi mõtelda sinu peale,
mändade ja palmidega, oma armutute mit minu Laurence, minu Laura. ilma et ma
mewärwiliste roosidega, mille lõhna õrn sind uuesti ei armastaks, uuesti ei ihaldaks,
tuul laiali kandis... Võrratum waade, uuesti ei hüüaks... Sestsaadik kui meie
kirjeldamata tunded. Jean de Sainclair üksteisest lahkusime, sestsaadik kui sina äkki
unustas nüüd mõistatusliku Dorothea ja said kuulsaks Pailiks ja mina laialdase titt
saladusliku Lutsiferi!
wuse omandasin Õönägija nime all. sestsaa
See waade ja need tunded tuletasid Õö dik ei ole meie üksteist näinud, üksteisest
nägijale uuesti meele tema minewiku kõige kuulnud ega lugenud... Mitte midagi ei tea
õnnelikumad nädalad.
meie üksteisest! Kus on ta nüüd, see Anti
Antibes'i maanina ja üks nendest walge bes'i maanina, Juan-les-Pinsst VallauriS'i,
test Villadest, mis uppusid mändadesse, eu meie ja rooside, selgete allikate ja rooside
kalüptustesse, palmidesse ja roosidesse.Juan noor armastaja?... KuS on ta nüüd?...
leS-Pins oma rannaga: Vallauris oma aeda Missugusel näitelawal walmistab ta täna
dega ja jookswate wetega.
õhtu triumfeerima?... Laura. Laurence,
Kui wäga ma teda armastasin, sosis tahtsin sind nimetada! Mispärast toob saa
tas Jean de Sainclair, toetades brustwerile tus mind kõige imelikuma! tee! jälle siia.
ja Maadeldes üksisilmi ühe lumiwalge willa selle taewa alla, selle mere ette. selle villa
katust AntibeS'i maanina Hõlmal... Meie juure, mis seisab kinniste aknaluukidega oma
olime seal... Keegi siin ei teadnud minu nõiduslikus aias?
nime, ega tema nime... Pariisis teadsid te
Laskudes käsipõösakils, kattis Jean de
ma ema ja sõbrad teda olewat ühe sugulase Sainclair oma näo kätega ja sulges silmad.
juures, kes oli meie kaaSteadja. Ja kolm Minutid läksid minewikku tagasi. Ta ajas
nädalat tundsime õnne...
end järsku jälle sirgeks.
Ta oli neitsilik ja wörske maimuga.
Küllalt unistamisest, ütles ta köwa
Näis, nagu oli see tema ärkamine elule ja häälega. Tarwis jälle tegutseda.
nagu ei «lett tv seni elanudki. Ja tema
iludus, missugune ime!... 00. nende pae
(Järgneb.)
maste ja Aiste õnne!... Laurence. minu
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Voorsoo teated.
Riigikogu
koosolek 16. märtstl k. 5. p. l.
Kovsolekut juhatas abiesim. K. W i r m a.
Enne riigi 1922. a. eetarwet on päewa
korras kolm punkti. Esimese kähe punkti
wäikemaapidajate rendilepingute pikenda
mise seadus ja raudteeseaduse täiendamise
seadus aruandjad puuduwad, mispärast
nende arutamisele ei saada asuda. Sarnase
nähtuse peale Peab tähelepanu juhtima.
Aruandjad Riigikogu liikmed peaksid ju
teadma, missugused küsimused päewakorras
ja millal nad esinema peawad. Aruandjate
puudumine, kas meelega wõi kogemata, ei
tohi krooniliseks saada.
Asunikkude ehituslaenu seadus Wõetakse
1. lugemisel wastm Selle seaduse järele
määratakse põllutööministeeriumile 1922. ja
1923. a. eelarwes kokku 100 miljoni marka
laenuandmiseks asunikkudele hoonete ehita
miseks. Valitsuse määvata jäetakse laenu
väljaandmise kord, kindlustamine, tarwita
mine ja laenu protsent. Nagu aruandja se
letas, ei wõtwat walitsus laenu peM üle

pandud rewideerimisbel selgus, et esimese
diwiisi staabi majapidamises lõpmpta suured
Rossoni
korratused walitseivad. Rossoni
jõe metsa raiuti Eesti sõdurite poolt maha
frondi ülema korraldusel. Et need puud di
wiisi puud olid, siis oleks pidanud nendest
saadud summa diwiisi kassasse minema. (Sö
jaminister Soots: diwiisil ei olegi kassat!)
(Naer, käteplagin, müra.) Kui diwiisil kassat
ei ole, siis on wähemalt diwiisi ülemal kassa.
Ma hindan kindral Tõnissoni teeneid
Eesti wabariigi söjawäes küllalt kõrgelt, aga
sellest ei saa mitte järeldada, et ta wastutus
wabaks tehtud oleks. Teie mõistate hukka
neid, kes riigi äraandmist toimetawad, aga
miks ei taha teie neid hukka mõista, kelle
tegewuÄvõim oma tagajärgede poolest riigile
hädaohtlik on. (Wahelhüüded. Saalis suur
lärm. Wahelhüüe keskelt: Ärge kiskuge riigi
wõimu maha! Vahelehüüded paremalt
poolt: Maha demagoog! Juhataja helistab
wahetpidamata. Siseminister Einbund ko
2 protsendi.
hatt: Mõistame hukka ja anname kohtu kat
Eelarwe kohta on järjekorras sõna K. te! Vahelehüüe paremalt poolt: Moskwa
Astil.
kiidab teda!) Teid kiidab Landeswehr! (Wa
K. Asti kõue.
helehüüded paremalt poolt ja keskelt: Ärge
Eitase Riigikogu koosoleku pölewamaks kippuge wcchele? Maha demagoog! Juhataja
punktiks kujunes Rkl. K. Asti (sots.-dem.) kõlistab ja palub rahu.) Teie pole põllu
eelarwe kõne, mis waikselt algas, kuid suure meestekogu koosolekul?
tormiga lõppeõ, missugust wististi ükski
Juhataja: Herra kõneleja, ma pean
Riigikogus peetud kõne ei ole sünnitanud. Teile ütlema, et herra riigiwanema poolt on
Tormisse ei saanud kistud mitte ainult vah- tähelepanu juhitud, et Teie poolt ütelus on
Wasaadikud, waid ka ministrid, !' -"I .
langenud „et meie riigis on sõjawägi eitaw
• ?- >, Riigiwanema
tegur", nm loen selle üteluse haawawaks
üleswõttel tehti kõnelejale märkusi. Müra meie sõjawäe kohta ja teen Teile märkuse.
läks kõne ajal sagedasti nii suureks, et ühest
K. A st: Meie kindel arwamine on see,
ki sõnast ega hüüdest, sest hüüdsid kõik
et praegune sõjaminister ei tohi enam jää
ei wõinud aru saada.
da selle ametkonna etteotsa.
Kõneleja leiab meie käesolewa aasta eel
Herra rngiwanem omas kirjas, mida
rrwe sissetulekute, kui Va wäljaminekute mitmed on nimetanud manifestiks, 24.
suhtes ebakultuurilise olewat. Otsekohesed weebruaril s. a. ütleb, et meie noor mets
maksud teewad sissetulekutest õige wäikese osa tõotawalt mühab. Aga maaliidu kaerad
wälja. Valitsusel ei ole mingisuguseid ka wühawad. (Naer.) Ja siin oleme jälle ühe
watsusi uute otsekoheste maksude asjus. ähwardawa korruptsiooni nähtuseni jõudnud,
Walitsus ei ole suutnud seisukdfjftr'~ nrõfitr kuS' walitsew Ä-äkond. erakond/ kes enesest
ontawalrtsuste kohta. Kuni siiamaale ei ole wälja on lükanud riigi kõrgemale kohale esi
Niigikogule weel esitatud omäwalitsuse sea tajad, endale kaerte preemiat.... (Vabelhüü
dust, kuigi juba Asutawa Kogu ajast selle ded ja kära paremal pool.) Eesti riigi ku
kohane seaduse eelnõu päranduseks on jää lul kaswatate teie oma kaeru! (Suur müra
nud. Walitsus on eksisammu teinud asunik ja wahelhüüded paremal pool: häbi! häbi!)
kudele proowiaastate määramisega. Asunik
Riik, mille eesotsas sarnased erakonnad,
kude seisukord on kindluseta. Kontsessiooni kes walitsemisest omale parteilist kasu Püüa
de andmisega õlikiwi Peale on riik omale wad saawutada, on hädaohus. Sel silmapil
kähju teinud, sest kontsessioonid halwawad gul kui herra Anderkopp rääkis wälisminis
riigi õlikiwitööstust. Riigikontrolli protesti teeriumi sulisewaist pakkeist ja toonitas, et
kontsessioonide lepingute tegemise wastu on see peab lõppema, nimelt toonitas:
ualitsus tähelepanemata jätnud.
peab lõppema, siis protesteeris Weilersi
' Välispoliitikas ei ole walitsusel kindlust. süda sees.... (Üldine wali müra ja naer.
Välisminister käib liig enamuserakondade Juhataja kõlistab. Pahemal pool kätepla
pilli järele. Eestis on õigejoonelist wälis gin. Rkl. Weiler kohalt: Kuulge, kuulge
poliitikat aetud ainult Tartu rahutegemise herra Ast, meie olime seal Neps'iga koos.
ajal.
Mürisew naer. Juhataja kõlistab.) Pean
Kõne keskpunktiks saab sõjaministeeriu „Vaba Maa" wäljaandja geniaalusust imet
mi eelarwe, milles üle 1 miljardi 390 mil lema, et ta isegi teisest erakonnast oskab
soni (36 pvots.) wäljaminekuid ette nähtud. inimesi oma teenistusse seada. (Müra,
Kõneleja leiab, et Eesti kõige militariftlisem naer.) Lubage lõpetada! (Naer, müra. Ju
riik Euroopas on. Ainult Greekamaa on hataja kõlistab.) Pean konstateerima, et
selles suhtes Eestist ees.
meie walitsuse poliitika on reaktsiooni polii
Meie sõjamäe asutused ei ole ennast sel tika ja meie walitsewate erakondade poliiti
määval koondanud, et nad wöiksid ütelda, ka omakasu poliitika. (Kestew müra.
meil on iga penn arwele wõetud. Meie sõja Pahemal pool kiiduawaldu-sed, paremal pool
wäe asutustel on paralleel telegraafi- ja tele ägedad protesti hüüded. Juhataja kõlis
foniwõrgud torwitada, mida mitte sugugi tab.)
torwis ei ole.
Kõneleja lõpetab teadaandega, et sots.-dem.
Meil oli omal ajal wäga hea Wahekord rühm eelarlve wastu saab hääletama.
sõdurite ja ohwitserite wahel wabadussõja
Peale waheaega kõneleb J. LattiS
algul. Kahtlemata oli meil tol ajal sõja (kristl.)
wäes wäga harituid ja demokraatliselt mõt
J. Lattiku kStte.
lewaid ohwitsere. Wõib olla, et tolleaegsele,
Kõneleja peatab esiteks wiina ja piiritu
wahekorrale mõjus kaasa tolleaegne söjawä se sissetulekute juures. Valitsus ei tee mi
gede ülemjuhataja, ja kui see tõesti nõnda dagi joomise wastu wõitlemiseks. Ainuke
on. siis kiitus temale weÄ tänapäewgi.
abinõu, mis walitsus wiina tarwitamisele
Aga mis pärast järgnes, see on wäljas wastu seadnud, on õlu. Joodikute nälgima
pool iga korralikkust.
tele naistele ja lastele tuleks riigi poolt, kes
Kuritegewuste peale sõjawäeäsutustes ei inimesi joodab, toetust anda.
ole sõjaminister ja wabariigi walitsus küllalt
Tulumaksu puudutades, tähendab kõne
reageerinud. Riigikontrolli poolt toime leja, et meie praegune maksuwõtjate amet
nikkude kogu oma tegewusega olewat tulu
maksu rahwale wastikuks teinud.
öeldud kasutamata.
Kõne keskpunktiks saab meie kooli korra
Oma raha Albaanial ei ole. Tarwitusel
en kuldfrangid, hõbekroonid, kuldliired ja arwustamine.
igasugu muu iva luuta päevakursi järele, kuid
Meie haridustegelased ja õpilased on pae
ainult kullas. Isegi kerjustel on oma kulla wakangelasteks saanud. Kooli, kodu ning
fond kukrus. Paberraha ei tunta.
seltskonna wahekord on halwaks ja teralvaks
Albaania looduserikkused on põhjuseks, läinud. Selle põhjuseks on teataw süsteem,
mis tema naabrid on sundinud ikka jälle millele Lattik nimeks annab koolipoiss.
jõupingutusi tegema, et üht osagi Albaa See süsteem alustati uue ja moodsa algkoo
niast endale saada. Wöib olla, et hiljutise li seadusega. Koolipoisi heaks taheti kõik
..rnripöörde" sügawamaks põhjuseks on oi teha. Temale õpetati, et ta ise mees on, ise
nud armsad naabrid ja nende salasoowid.
peab end arendama, end organiseerima jne.
mr.
See õpetus lõi wanemad koolitegelased PS
randa alla. Hariduse juhid, kes seda SpetusH
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nende kihtide hulka, kes kulüruri l o owa d.
waid tema omandab ainult waremloodu, et
alleS LäiskaSwanukS saades loomistööle asu
da. Kui aga meil rahwusline kulturrr puu
d-rch, eriti tõsine arusaaminegi rahwuskül
tuuri tähtsusest ja tarwidusest seltskonnas
puudub, siis pole loomulikult ka noorsoo),
palju kusagilt eeSkuju wõtta. See loob ühelt
poolt äärmise kibeduStunde kõige oletva was
tu, opositsiooni meeleolu, teiselt poolt on aga
loiduse ja wäsimuse põhjuseks. Selgemaid
tulewikuwäljawaateid ei annud ka needki
waidlused, mis küll liaruldaselt elawad ja
tõsised olid, pealegi nii suure kuulajate kogu
ees. nagu seda warem harraa nähtud. Kakp
j uks puudujid õpetajad mõlemalt koosolekult
—Pea täisti. —o—

Noorsoo liikumine asugn rah'
wuSlikule alusele!
Noorsoo liikumine asugu rahwuslikule
alusele selle teemi üle peeti Tartus neil
päewil pikki waielusi. Reedel, 10. skp. oli
Treffneri gümnaasiumi ruumides koolinoor
soo liidu poolt korraldatud awalik kõnekoos
olek noortele, kus esimesena kõneles is. A.
Antson, näidates kui wähe eeskuju meie
seltskond noorsoole pakkunud on ja praegugi
Pakub. Läbirääkimistel räägiti sellest, kui
wõimetusse seisukorda haridusministeeriumi
eeskirjad wiimasel ajal noorsoo liikumise Pa°
newad, ja kui wildakalt seltskond ja ajakir
jandus tihti noorsoo liikumisest aru saanudNäidati ühtlasi. kuidaS seda koolinoorsoo lii
„Noor«sPaew."
kumise wastast meeleolu praegu just noor
Hoolimata mitmesugusist kitsendusist ja
proletaarlased oma kasuks kasutawad, mida
raskusist,
mis noorsoo liikumisele wiimase!
näitab nende äge kallaletungimine kooli
noorsoo liitudele praegu igas linnas ja eriti ajal ette asetatud ning selle tagajärjel tekki
nud loidusest õpilaskonnas, kawatseb Tartu
nende ajakirjanduses.
sduid märksa elawamad olid läbirääkimi koolinoorsoo liit kewadel siiski suuremaid
sed teise kõne järele, mille pidas is. G. Noor ülelinnalist pidustusi ära pidada, kuid mitte
ainele: «Noorsoo liikumise tulewikuwälja enam nii külmalt ja shablooniliselt, nagu
waated", kus ta rõhutas, et noorsoo liikumi seda senised «Noorte pühad" olnud, mis ei
ne asugu rahwuslikule platwormile. Läbi suuda luna küllalt hoorikast nooruslikku mee
rääkimistel, mis nii pikale wenisid, et neid leolw waid jätab nii noori kui wanu enam
esmaspäewal, 13. skp. jatkata tuli. selgus wähem külmaks, olles ..silmale küll ilusad
aga, et seegi meie noorsoo liikumisele weel waadata ja kõrwale head kuulda". Ka nim?
uusi konkreetsemaid tegewusalasid kätte ei on nnmdetu-d mitte enam ..Noorte püha",
näita, kuna seni juba noorsugu nii kui nii waid ..Nooruspäew". Kui palju see noorus
kõige enam rahwuslisi püüdeid (wanawara likustamine õnnestab, on raske ette öelda.
ja rahwaluule korjamine, kodumaa tundma Kawas on ette nähtud wäljasõit loodusse
öppine ja kirjeldamine. Eesti keel ja kirjan laewadel mööda Emajõge, looduses mängud,
dus jne.) harrastanud ja sugugi nii kosmo laul, muusika ]a tanisfi; laulupidu „Vane
poliitiline pole, kui arwatakse, ent ometi muine" aias, kuS estnewad kõik Tartu õpi
waimlist kriisi põeb. mille peapõhjuseks on laskoorid ja orkestrid, rongikäik, nagu ikka
siiski kõlblise eeskuju puudus. Senised tõed läbi linna, kuid arwatawasti algupärasem
ja austamisobjektid, nagu ristiusk, sotsialism kui seni, aivamispidu kõnede ja laulukoori
jne. on kõdunend ehk kõdunemas, pöewad ning orkestri ettekannetega: spordi-vidu, kliö
ränka kriisi, uusi ideaale pole aga lõpeksid juba warem alaganud wõisrlused
keegi weel püstitand. Ka meie rahwuspolii ühes spordimängräe ja -rabahariutustega:
tikas kobatakse alles käsikaudu puuduwad segaeeskawaga pidu mõnes teatrisaalis iva
sirgejoonelisemad tulewikuwäljawaat. ja pro lituma eeskawaga jne. Iseäranis palju loo
grammid. Noorsugu ise ei kuulu aga mitte detakse n. n. õhtusi", kus esinek
sid wabas lsoduses (wõib olla doome mäe,
waremete ees) laulukoor, orkester ja noor'
lgigli laotasid, lahkusid., Koolipoiss jäi üksi.
poeedid, Peetaks kõnesid jm.
Nüüd näeme, kuidas see poiss Viljandis, Ümbrus oleks ilustatud, ei pulchicks ka tõr
Pärnus j. m. talitab.
wikud. «jaanituli", raketid jne.
Õpetajate hariduspind on halb. Meil
Asja korraldamine on antud iga ettekan-.
on üks inimene, kelle keskkooli lõputunnis de haru jaoks eri kolmeliikmelise toimkonna
tus wäga kahtlane, 2 aastat keskkooli juhata hoolde, kelle juhatajad moodustalrad ühise
ja olnud.
peatoimkonna neljaliikmelise presidiumiga
Õpeaineb, mida meil peaasjalikult koo Peatoimkonna juhatajaks on minewa-aastase
lides käsitatakse, nimelt loodusteadus ja ma üleriiklise „noorte püha" toimkonna juhata
temaatika, on õpilastele täiesti tvastumeel ja A. Juhanson, abiks B. Ingel, sekretäärik?
seks tehtud, sest õpetajad ei oska õpetada.
C. Laid. laekahoidjaks E. Treufeldt.
Näitused sellest, kuidas meil koolis mõn
•" -OOO—————
da ainet õpetatakse. Meie koolis on huma
nistline aine kodaniku teadus. Seda õpe
tatakse ühe wäikese raamatu järele. See
raamatukene on nii lühike, et ta õpetades
warsti läbi saab. Kooliõpetaja, kes seda ai
net õpetab ja seda rohkem ei tea, km selles
raamatus on, satub täbarasse seisukorda. Nii
tuli ükskord minu poeg koolist koju ja küsis
minult, kas ma teadwat, mis bõllntöömi
nistri eesnimi on. Ma lvastasin, er ta peh
me B-ga algab. Poiss konstateeris fakti, et
ma kodanikuteadust ei tunne. Seda oli tar
tms koolis, sest seda õpetati.

Usuõpetust õpetatakse nüüd nõnda: Õpe
taja räägib neljandast käsust: «Armsad lap
sed, kuidas Pean ma teile neljandat käsku
õpetama? Katekismuses on öeldud, et sa
pead oma ema ja isa austama. Ema wöib
austada, sest see on teada, kes ema on, kuid
isa kohta ei wöi teie mitte seda ütelda."
Edasi arwustab kõneleja õpetajate liidu
tegewust ja leiab, et liit kitsarinnaline asu
PEAIADM:
tus on, mis mitte kõik õpetajaid endasse ei
(MilHERt MATIE.f£!-S TALLINN
suunda koondada. Peale selle on pedagoogili
sed huwid wiimase! kohal.
Lõpuks alvaldab soowi, et meie kool õpi
lasele tulewikus koduks saaks, mis wahel küll
fllifool
tormine wõib olla, kuid mis siiski kodu on.
Kõneleb weel Grigorjew (tööerak.)
Grigorjew puudutab oma kodufoha Pet Mlosoofiateaduskonna scminaari röaumni'
kognhoidja
serimaa olusid. Leiab, et walitsus Petseri
maal ebaõiget bürokraatilist poliitikat ajab, Pr. J. N e g g o-W ö s f o t ä f p au sms p/ki
kohalikkude elanikkude huwisid tähelepanema

ta jättes.
Koosolek lõpeb k. 9.30. m.

Tän« Riigikogu koosolek
kel! 5 p. l. Päewakord: 1) Riigi 1922.
a. eelarwe. 2) Asunikkude ehituslaenu sea
dus 11. lugemisel. 8) Wäikemaapidajate
rendilepingute pikendamise seadus -- maa
seaduse rommiSjoni esitiS. 4) Seadus raud
teeseaduse § 152 (W. S. K. 111. köide)
täiendamise kohta riigikaitse k«m«i»joni
esitiS. S) Amnestia i«adus a««»stiO
ksmmisioni «fitis.

we peale ametist wabastatud ja tem.i asemele

on Muä. Ann Tanr m kinnitatud,
arwates 1. umrtfist s. a.
Abirahade määramine
Eestimaa Põllusaaduste ümoertöõramita
osaühisus „Wiril" poolt ülitovli juures ase
tatud abiraha on xtuä. moä. Amanda
Touart'lle määratud. Tartu linna abi
raha stud. theol. Heinrich La a Z'i!e ja
Harju maakonna üldharidusiine täisfttpe»dWm swd. m*d. B l l e

*

Rahwamajandus.
Aala?aupade flSseweo toll.
CeSti kalameeste üleriiklise esituse juha
ta» on walitsuse asutustele märgukirja saat
nud, mille» muu seaS seletatakse, nagu ..Ka
kand." selgub, et kalakauba siSseweo tolli koh

ta uueS tollitariifi eelnõu» teisemad tolli
määrad tuleksid teha kui need eelnõu» on
kawatsetud tolli wõtta soolatud ja suitseta
tu» heeringate ja igasugu kuiwatatud kala
de pealt 1 mark 50 penni kilogramm. Ka
lameeSte esitus leiab, et see toll olewat ma
dal. Soowitatakse. et igasugune wäljamaalt
toodud suitsetatud, soolatud ja kuiwatatud
kalade pealt 37.50 marka kilogramm Loll:
wöetaks.

Täideta?» nüüd seda soowi, sii» tuleks
wrwitajatel wüljast toodud silkude ja hoerin
»ote naela Pealt tollincha üksi Ae 15 marga

ilma et Euroopa rahade kurs selle all kan
nataks. Ameerikas ja Austraalias ja mujal
on weel küllalt maad, kus wilja wõiks kaS
watada, nii et inimesesugu ka ilma Wene
maata läbi saaks, aga Wenemaaft arwatakse
rutem aSja saawat km uute maade üleShari
mijest mujal maailmas. WSimalik, et need
lootused petlikud on ja Wenemaa nii kaua
põeb, et Euroopa majandusime elu ilma te
mata läbi saab.
Aastate järele on see wõimalik. Sest kui
üht ostjat ja müüjat aastakümned läbi ei ole.
siis leitakse tema asemele mujalt. Suuri
riikisid on ennegi armetuks ja wiljamaid
lohakile jäänud, aga maailma elu on ikka
edasi läinud. Kommunistidel ei ole selle
pärast midagi kindlat Põhjust järelandmatad
oma Wenemaaga olla.

maksta.

Kawatfetaw maapank LStis.
Läti riiklife maapanga eelnõu on kokku
seatud ja asutalvale kogule ette pandud. See
pank asutatakse laenude andmiseks põllmna
jandusliste liikumata waranduste peale.
Pank annaks pikaajalisi laenusid ainult
panga pantkirjadena wälja, mis kindlusta
tud pangas panditud warandustega ja kogu
riigi omandustega. Panga põhikapitaali,
mis üks miljon kuldfranki suur» annab riik.
Pöhikapitaal ühes tagawara kapitaaliga Pead
alati moodustama summa, mis wähemalt 5
protsenti wälja teeb emitteeritud pantkirjade
nominaalsest wäärtuseft.

katta suudetakse.

Lihtne on igal ühel oma töösaabustele
tõrge tolli kaitset nõuda, aga selle eest kan
takse meil wähe hoolt, et saaduste walmis
tamme odawam tuleks ja saadused ise pare
mad oleksid. Niiwiisi ei ole edu.
Meie kalamehed ei püüa heeringaid, aga
rahwaS on harjunud heeringaid wahete wa
he! tarwitama. Inimesed oleksid õnnetud
kui heeringa hind nii kalliks aetaks, et see
soolane toidtmine enam kättesaadaw ei ole.
Praegugi on ta juba üleliiga kallis. Selle
pärast on üleüldse huwide seisukohast tarwi
lik. et eelnõus määratud tollinormi ei tSste

nud rendi ja kustutamiSfondi maksude kus
tu-tamisest ja puhtas rahas tasutud wölga
deft. Rahaministri loaga on pangal õigus
osa wõi kõik pantkirjad nominaalse hinna
eest wälja osta.
Peale pikaajaliste laenude annab pand
ka lühikeseajalist laenusid mitte enam fui
kolme aasta peale pöllumajanduSliste
tarwete täitmiseks: neid laenusid kindlustab
wölgniku liikumata wöi liikuw waranduS.
Asutamas koguS tähendas demokraatide
esitaja panga põhikirja kohta, see olewat eba
õnnestanud koopia endise Wene talurahwa
pöllupanga põhikirjast, mis Läti olude jaoks
otstarbekohane ei olewat. Laenude andmi
ne pantkirjade näol olla möeldaw ainult
niisugusel maal. kus rohkesti waba kapitaali.
Sakslaste esitaja nurises selle üle, et ka
watsetaw pank monopoolse seisukoha oman
dab ja et ta pantkirjad talu wõõrandatud
maa eest weel enam suurendamad paber
liste ekwiwalentide hulka, mis nende wäar

Panga juhatuse nimetab ministrite kabi
nett. Pikaajalisi laenusid antakse 13—55 >4
aaSta peale, laenu summa ei wõi suurem
olla, kui % osa liikumata wa randute jooks
mast wäärtuseft. Maa omandamiseks riigi
maatagawarast annab pank laenusid settel
täiel hinnamSäral, mille eest riik maid wöS
randab. Panga wölglased maksawad se tuse wöiwat kahtlaseks teha.
nikaua kuni wõlg tasutud iga lõppenud
Sellest hoolimata wöeti põhikiri ainult
kuue kuu eest teatud summa, millesse on ar toöikeste mlnrtwtustega teisel lugemisel
watud rent pantkirjade eest, protsentuaalne waS-tu.
maks wõla kustutamise arwele ja maks pan
ga kulude katmiseks. Võlga wõib ka enne
Uus maks Wenemaal.
tähtaja lõppu ära tasuda. Pantkirjad antakse
wälja ettenäitaja peale, kuid soowi korral ka
Peterburis hakatakse kaupmeestelt eri
omaniku nime peale. Iga poolaasta järele maksu wõtma nälgiwate laste heaks. mr.
loosib pank pantkirja selles summsS wälja.
OOO
mis möödaläinud poolaasta jooksu! kogune-

Olgu meie mark kull odaw, siiski soola Estmese attstasettsi as«ta«»«e
wd silgu ja heeringate pealt ainult tolli
nbuk. Wenemaal.
raha 15 marka maksta, kuna enne sõda silgu
„Ost-Euroopa Markt" toob lähemad tea
naela umbe» 4—5 kopikaga ja heeringad' ted, mi! wiisil esimene aktsiaselts kommunis
7—14 kopika eest saada wõisime. see on liig. tide wõimu piirkonnas asutati.
mi» liig.
. Selle aktsiaseltsi asutajad on Steinberg
Meil on praegu wasika liha odawam km ja Tomingas, kes omale 4000 aktsiat 4 mil
see tolliraha, ja osalt ka loomaliha. Looma- ioni kuldrubla wäärtuses said. 2500 aktsiat
de kaS-watamine nõuab kulu, silgud aga tas on Wene wäliskauband. kommissariaadil VA
wawad meres ise. Nõuawad nüüd kalame miljoni kuldrubla wäärtuses, niisama palju
hed, et Eesti mere silgud oleksid kõrgema .ja niisama suures wäärtuses aktsiaid jät
tolliga kaitstud kui meil wasika ja looma ülemisele rahwamajanduse nõukogule ja nõu
liha üleüldse maksab, siis ei ole niisugune kogude Wene walitsus sai 0000 aktsiat 9
nõudmine mitte ainult ülekohus tarwitaja, miljoni kuldrubla wäärtuses. Wäliskauban
waid ka meie põllumehe wastu.
duse kommrssariaatw ralMxmMand.-nöukogu
Soolatud silkude ja heeringa tarwitaja ' peawad oma aktsiate eest kapitaali seltsile
on töörahwa». Missugust Palka peab tema sisse maksma ja seda kuue kuu jooksul tege
teenima, kui tema oma soolase toiduaine eest ma. Nõuk. Wene walitsus ei maksa oma
endise 4—5 wõi 7—12 kopika asemel peab aktsiate eest midagi, aga omandab õiguse
ainult tolliraha 15 marka maksma? Sest diwidenta saada.
nii palju wõiwad meie silgumüüjad oma
Seltsi juhatuses on walltsuse asutuste
silkude hinnale julgesti juure lisada, ilma esitajad ja kaks kapitalisti. An direktoriks
ii neil wälist wõistlust karta oleks.
esimese! kolmel aastal jääb Steinberg. Te
Kalakaup on meie turul üleüldse nii kal male abiks wõib nimetada malttsuse dtrek
lis hinnas, et teda wõiwad ainult jõukad
tori. .
tarwitada. toob sellessamas
Likwideerida wöib seltsi. mnult-aasta aru
«umbris, kuS ta soolatud kalade tolli kõr ande läbiarutamisel.
gendamise eest wõitleb, teated kalahindade
Aktsiaseltsi otstarb on Wene nahatöös
siMusest Berliini turul, et hinnad seal mitu tusele tooresaineid muretseda. Seltsi asuta
korbä madalamad weebruariS olid. kui wõr jad teemad selle tarwis kesknahawalttsusega
ttft» meie hindadega. Keikmine angerjas lepingu, mille järele nad kohustatud on
maksis SeSti raha järele, kur* 1.70 arwatud. aastas nahatööstuse tarwis 2.200.000 suu
37.40—42.50 mrk. ja merelõhe 18.70—20.40 re looma nahka ja 5.400.000 muud nahka
marka nael.
muretsema. Seltsi aastane läbikäik an ar
Kõrged hinnad meie turul tunniStawad, mutud 21 miljoni kuldrubla kõrguseni tõuS
et meil tarwidus palju suurem on km teda wat ja puwst kasu loodetakse 6 miljoni kuld

taks.
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kumbki Pool kahju. Lubab sa teebki Põllu*
n«es töölisega rcchapalga, ütleme, maksab
aastas sulasele 30.000 marka. KeS WSib
futo pSllvmehele?
neist aga ütelda, et tulema! sügisel rukki
Läinud aaSta sügisel kahutas külm ainult puud 100 marka ja otrade puud 70 marka
maapinda. Lumi tuli häkisti maha ja pani et maksa. Terwest talu wiljasaagist ei jätku
külmale tee sügawamale maapinda tungida, siis ühe sulase palga tasumiseks.
kinni. Warsti peale selle tuli sula, mis kõr
Kelvadine põllutöö hooaeg saab põllu
gemad kohad lumest paljaks sulatas, sinna meeste!
iseäranis kibe olema. Sügisel jäi
poollobjakat wett poolsula maapinnale jät maa enamatel
talupidajate! wara.se takwe
tes, mis uue külma tulekul jääks külmas.
tulekuga üles kündmata. Tuleb kewade ma
Sellest wõib nrkkiorastele ainult kahju järel rakult, siis saadakse asjaga hakkama, tuleb
dada. Orased jäid sula maa ja jaäwrra wa meil aga hiline kewade. siis on karta, et mõ
hele. Wõib karta juurte mädanemist. Peale
maatükke seemendamata jääb ehk
selle ei saa oras tarwilist õhku, mida ta hin ningaid
jälle ülepea-kaela haritakse.
gamiseks hädasti tarwitseb. Ja kui nüüd tu
Kibe tuleb Emadel iseäranis asunikkudel
wadel lumj ära sulab, jääwad rukkiorased riigirentnik/udel,
kes tihti ühe hobusega .
jäämäljadena kewadise päikese kätte. Siis peamad normaal talu suuruse põllu seemen
meel suured tveed. mis lumerikkale taimele dama, Korralikkusest ei saa siin kuidagi kõ
loomulikult järgnewad. wõiwad mägistes nelda.
maakohtades tõsist kahju taliwilja orastele
Igale on tuntud wjst põllumeeste raske
teha. Külm ja lühikene sügis pani omalt
nmjandusline
seisukord. Ei wõi loota kunstpoolt weel ka oraste kaswu kängu. Riigi
Mäetisaineid
põldude
wäetamiseks. Nende
statistika keskbüroo andmete järele oli tali
hind
on
tpäga
wisa
langenm.
wiljade seisukord läinud sügisel üle Eesti wä de ja kunstmäetisainete hinnadPõllusaadus
ei ole enam
he alla keskmise (mist 2,9). Kõik seda kokkui õiglases mahekorras ja põllumees
lööb kaht
mõttes wöib küll järeldada alla keskmist eh?
paremal juhtumise! keskmist taliwiljade lõi- on mitmel puhul kuulda olnud kodumaa
rubla saada.
ruji,
Kas neid looduserikkusi ei
Palgalistega on asi meel alles sel mäetisametest.
wõiks kiirem ümbertöötmna hakata?
gifmaia ja küllalt täbar. Ei ole senini suu
Wenemaa tiflife majap'd»Mavpamndmnisest sa heinamaade kulti
wSib ka ütelda juletud, peret kau weerimisest ei tule eelolewal suwel midagi
mlfe Plaanide kokknwarisemlne. detud.
belda. Nõutakse liiga suurt palka, mida põl
„Ekon. Sh " tõi hilsitti huwitawa kir lumees ei suuda maksta. Iseäranis pois wälja: põllumees on sunnitud ammu kawat
jutuse, mis näitab, kubas nõuk. Wene riik mehed sulased nöuawad täieliku ülespi setud plaane mõneks ajaks maha matma.
Mis aitawad instruktorite õpetused, km
lifc majapidamise plaan kokku on marisenud, dvmise. Prii riide jn jalanude körwal meek
põllumees
aineliselt wöimetu on nende jä
75 miljoni rubla paberiraha asemel, mida kümneid tuhandeid raha. Loodetawasti le
rele tegutsema.
kawatseti wälja anda, on lühikese
pitakse siiski wiimaks kokku.
Ehitused hakkawad loodetawasti ainult
sul neli korda rohkem wälja antud. Eelar
Põllumehed pakuwad teenijate teenistuse
mc järele pidi puudujääk 330 miljoni tule tasuks wilja. Need omalt poolt nSimwad pal asmnkkude kruntidel kerkima. See läheb ehk
ma, nüüd on aga juba 800 miljoniline puu ka rahas. Mõlemate! pooltel on siin omad riigilaenu teel korda. WäikepõllumeeS ei saa
ilma wõlgade tegemiseta ehituste Peale mS°
dujääk näha. Meie elame õieti ilma eelar tagamõtted.
weta ja riigilaew sõidab ilma tüürita. Wõi
Õiglane wsumise alus oleks muidugr telda. olgu kui maha arluata mähemad pa
mata on 300 miljonilist puudujääki paberi põllusaadused. Langemad põllu ja karjasoo rvndttsed, millest mööda pääsed mvSimata.
dwstc hinnad, mis põllumehele sissetuleku
Nii siis ei tõota eelolew kewade ja suwi
raha wäljaandmisega katta.
Soowitatakse majandusliselt kasutmd kom üksinda lnoodustawad, peawad ka loomulikult põllumehele just mitte palju.
missariaatisid mahendada möi hoopis ära tööliste palgad alanema. TSusewad hinnad,
Agncola.
—ooo
wõidalvad ka töölised. Sellega ei saaks siis
kaotada.

Snteepa mafandnSline tasa
kaal ja Wenemaa
Lääne-Euroopa soow. Wenemaad jalule
aidata, wSib paista nagu üleliigne, kui läEemalt tähele ei pane, mis Wenemaa enne
oli, j. o. mis tema Lääne-Euroopalc andis Rõuk. Wene kaubatellimiscd Saksamaad
ja miS ta sealt tõi. Toome siin ainult mõ
Nõuk. Wene taubandusline saatkond on
ned armud. mis näitawad, kui raSke on ma 1921 a. Saksamaal üle 534 miljoni Saksa
zanduSlist tasakaalu ilma Wenemaa ülesehi marga, üle 24 miljoni Tshehi krooni, ligi
taimseta tagasi saada.
14 miljoni Austria krooni, üle 281 tuhande
1912. aastal andis Wenemaa wäljamaa-- Rootsi krooni, 170 tuhande Helweetsia fran
le üle 29 miljonile inimesele aastase leiwa, gi. ligi 20 tuhande Prantsuse frangi, ligi
kui kümme puuda nisu ja rukkid läbisti im* 73 tuhande naelsterlingi ja ligi 2000 dollari
mefe kohta leiwawiljakS annata. Nende 20 eest mitmesuguseid kaupasid tellinud, nagu
miljoni inimese aastane leib tuleb nüüd Saksa lehed teatawad.
peaasjalikult Ameerikast tuua.
Loomade toiduks, õlle- ja wiinaajamiseks
Läti müüb Weuemaalc puid.
andis Wenemaa selsamal aastal üle 300 mil
joni puuda otri, kaeru, maisi ja kliisid.
Lati põllutööministeerimn müüb Wene
Üle 14 miljoni inimest wõisid saada aas maale 25.000 kantsülda pöletispuid.
tas igaüks Wenest ühe puuda erneid supi
tarwiS.
Nüüd weab Wenemaa ise väljast wilja
p/q KOSS 10
siSse ilma et maailma wiljaturule midagt
saadaks. Arusaadaw, kui sellel turul seisu,
kord seni loomuwaStane tundub, kuni 20
miljoni inimese aaStane leimawili ja paljude
miljonite loomade toit puudub. Ameerika
.« hakanud vilja rohkem kasvatama, aga
Ameerika ei tarvita ise niipalm Euroopa
ksmAsüd ot MWDDÜV WöÄl ssglt wilja otts,

Ma fcob ee olew fero&Oe ja

jades. Nüüd on K. annud nõudmise kohtu
palati sisse, kirs nõuab ostulepingu tühjaks
tunnistamist, mis ka sündis.
Rakweve-Paide rahukogu kinnitas ja
Rakwere-Patde »ah«k»s«fi.
kuulutas M. K.-le selle otsuse. Nii saab K.
Pime «SiSuikuga kvhtuS.
jälle oma suwcmcsiad tagasi ja ka 2 a. üüri.
M. Mõru.
Wiie aasta manuselt oli jäänud Eduard
Jiwr pimedaks. Ta oli rentinud Joala
mölla tontrollnöukogu käest Suure-Soldino Rakwere palwemaja eestseisus rahukohtus.
mõisa maaalale kuuluma rentkoha. Et tol
Rakvere linnas wiibiwa N. jalawäe Pol
ajal ei olnud olemas mõisas omanikku, kes gu ülemus oli kriminaal politsei läbi Rak
oleks rendiraha wastu wötnud (see oli We were wennaste koguduse eestseisuse liikmed
nemvol). siis maksis pime Jisar vendi, kaks Karist, sead. § 112 põhjal kohtu kaebanud,
korda aastas, korralikult Harju panga neile süüks andes, et on ilma sellekohase lu
Narma osakonda. Nüüd on Wenest tulnud bata selles palmemaza lugemise ruumis. kuS
Suure-Soldino mõisa omanik, kes nõuab pi ennemalt sõdurid korteris olid, piibli tundi
meda Jisari tagandamist tollest talust. Rak- pidanud ja ukse lahti teinud. Kaebealused
Mere-Paide 3. jaoSk. rahukohtunik ja 14. seletasid, et söjawägi on mitmel korra! Pal
märtsil ka rahukogu ütles nõudjale ära.
wemaia rnumtdes omud. agu mäljamineku!
on ruumid omanikule Mabalt jälle tarwita
Omanikuks tagasi.
müeks jäetud, sellessamas l-rmamiseS olnud
Narwa-JSesuuS elutsew M. K. stt müü eeVeiins ka kaesolemal korral. Et kaebaja
nud 2 a. eest oma suwemajad kellegi Simss süüdistusest loobus, mõistis Raüoere-Paide
nlle S4OOV m. «st. E. oli mskSnud 5750 4. jaoSk. rahukohtunik, kelle käes asi arutu»
m. käsiraha öw, muist aga wSlga jäänud. sel oli süüdlased öigekS.
Ha oli tn elanud 2 a, ilma imrimaksuda MA.
000" »-.
k-hwloM '
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TUILT nvsj TSITSJ»
ZSlle suurem lommulslide protsess tulemas.

PSewauudised.
Bta:srarol lonwereuls.
Ko«were»t< lõpeb reedel.

WarLsawis, 15. märtsil, üllatuses Warõ
fawi lehtedes oli kuuldus, et konmerentsi ot
suseid kawatsetakse Vene saadikule teatada.
KonwerentS lõpeb reedel. Soome wälis
minister Holsti sõidab koju Tallinna kaudu.

mises takistused ette tulewad, stst lühenda
tud nimetuse! on ainult siis oma tähtsus, kui
ta telegraafiasutustes registreeritud on.
Et selles küsimuses ühtlust luua, kamat
seb posti peawalitsus, teedeministri nõusole
kul, kõigi ministeeriumide, peawalitsuste,
maakonnamalitsuste ja nende alla kuulumast
asutuste lühendatud nimetusst nimekirja
kokkuseada, «Riigi Teatajas" wäljakunluta
da üldiseks tarwitamiseks ja posti-stlegraafi
asutustele käsitamiseks anda telegrammide

Rootfi uurimise teekond Ees
tissekawatsufel.
kättetoimetamise juures.
Sellepärast palun kõiki ministeeriume ja
..Husvudstadsbladet" 1. märtsist toob
järgmise teate: Rootsi teaduseringkondades Peawailitsusi posti peawalitsusele teatada, mis
walmistatokse suurepäraline uurimistoekond sugused lühendatud nimetused telegvcmMide
EeStisst, et wõirnalikult sume! ulatusel aadressides tarwitamiseks neile enestele ja ka
Rootsi kultuuri jäänusi ja seda muljet ära neile alluwastle walitsustele ja asutustele
tähendada, mis see omal ajal mana eestlus soomiww on mötta. Posti PeawalitsuS kaa
lub läbi, kuiwõrd iga üksik nimetus telegraa
te kommete peale «maldas. H. D.
fi määrustele wastab, ja woafcab, et ühesar
naseid nimetusi etst ei tuleks. Edaspidi ei
Tallinnasse hut wiljalaewu
wõeta ühtki telegrammi lühendatud aadres
oodata.
siga. mis postiamettonna poolt registreeri
«Krasnaja Gaseta" 11. märtsil kirjutab: tud ei ole, telegraafi wastu.
Posti peawalitsuse ülem.
Hiljuti jõudis Tallinnast tagasi Loode teede
ringkonna komissar Jwanow. Tema sõidu
Üleriikline asunikkude maa
siht oli Tallinnas transiidi küsimust üle sel
gustle jõuda, sest sinna on wiimasel ajal pal
konna esituste erinõupidami
ju wiljcllaewu oodata (umbes 13 miljoni
ne TartnS 26. f. t P.
puuda). Kuna Eesti raudteed selle hulga
Asunikkudele,
riigirentnikkudele ja maakon
wõrdlemisi lühikest ajaga edasi suudawad toi
dade
riigirentnikkude
ja asunikkude ajutiste»
metoda, kui meie omad, siis Pidi weo jaoks
le esitustele.
teotud järjekorra määrama. Esimeses järje
Harjumaa riigirentnikkude ajutine esitus
korras weetakse seemnewili. Peale selle sel
on
üleriiklist
asunikkude kongressi 8. april
gitvs komissar Jwanow weel Vene lina,
kanepi ja nasw wäljawev mõimalusi Eesti liks kokku kutsunud ja kongressi saadikute
kaudu. Laadimis- ja edasisaatmistööde täit armu igast wallast kahe peale kindlaks mää
mine on hlljutist nõukogude rubla järsu lan ranud. .
Taetumaa riigirentnikkude ja asunikkude
gemise tõttu mõnesuguste raskustega ühen
ajutine esitus, eelnimetatud üleskutset kõige
datud. ETA.
külgselt läbi arutades leidis, et Harjumaa
riigirentnikkude ajutine esitus ei ole üleriik
Neli laewa kadnnuv.
list kongressi kokkukutsumise asjus nelja
«.Nagu ~Seg." teatab, olla neli Saksa maakonna (Võru, Walga, Vilsandi ja Tar
laewa. «Wilhelm Russ", „Martha Russ", tu) kongresside otsusi saadikute armu
..Albis" ja ..Rudolph", mis kogu talwe Riia
ja Malimise korra kohta tähele
lahes jääs kinni seisid, nüüd ära kadu pclW W W d'.' ibaiP Üst ' selW äs säs täie s t i
nud, teadmata kuhu. Arwatawat, et liikuw lahkuminewa korraldust teinud, mis
jää ja mee mool nad on Eesti ranna, poole saadikute walimisel. ja kongressi töötamisel
wiinud.
asjata raskusi ja kulu sünnitab. Saadikute
Laewade wabaStamisekS olla Saksamaalt walimine ivaldade järele nendest maakonda
ristleja ..Arkona" saadetud, see otsinud neid dest, kus juba ringkonna koosolek on peetud
mõne päewa ja pööranud siis Saksamaale ja saadikud üleriiklisele kongressile ärawali
tagasi, ilma et midagi oleks leidnud.
tud. oleks tehtud töö kordamine. Ka oleks
Meie järelpärimise peale wastati tuletor mõtteta waldade koosolekutel üleriiklist kon
nide osakonnast, et kadlrmaläinud laewu ka gressi päewakorra uuesti läbiarutamine, sest
Eesti tuletornide maatepiirkonnas nähtlrd et see juba ringkondade ja maakondade koos
ei ole.
olekutelt põhjalikult läbiarutatud on.
Peale selle tõuseks Harjumaa kongressi
poolt
soowitatud saadikute walrmise wiisi
«s:«tvkiwi rsttekrrlete kawade
juures kongressi saadikute arm 700—800
WS stluS.
peale, kelle sõidu>- ja ülewalpidamise kulud,
Hiljuti sai kaubandus - töõstUSminis iseäranis kaugemalt olematele saadikutele ehk
ieeriumi poolt wäljakuulutatud wõistlus nende walijatele-asunikkudele raskeks kanda
otstarbekohaste küttekollete konstrueerimiseks läheks, kuna ka nii suur saadikute arw
ja ehitamiseks Eestis leiduma põlewkiwi, kui. kongressi tööwiljakuse peale halwawalt mõ
kütteaine jaoks. Viimane kamade sisseand juks sa selle töö liiga Pikale wenitaks.
mise tähtaeg oli 16. märtsi peale määratud.
Seda kõike tähele pannes ja soowides
Eila peeti ära kaubandus - tööstusminis asunikkude mahel asjata õõrumisi ja lahkhe
teerimniS küttekollete mõistluskommisjoni lisid ära hoida ja ühemeelist kaastöötamift
koosolek, kus selgus, et on sisseantud 17 PS wõimaldada otsustas Tartumaa riigirentnik
lewakiwiga köetawate küttekollete konstruee kude ja asunikkude asutine esitus paluda iga
rimiS projekti, nendest 5 projektt raudtee maakonna riigirentnikkude ja osanikkude
wedurite jaoks, 6 statsionaar aurukatelde ja ajutisest esitusest kaks asemikku 26. märtsiks
lokomobiilide jaoks. 1 keskkütte sisseseade s. a. kell 11 e. l. Tartusse (maakonnawalitsu
jaoks, 3 sepaääside jaoks. 1 lubjaahjude ja 1 st ruumidesse tuba nr. 6) koosolekule ilmu
eluhoonete ahjude ja Pliitade kütmiseks pö da, et üleriiklise kongressi kokkukutsumise as
lewkiwiga.
jus ühisele otsusele jõuda.
Et kõikide projektide läbiwaatamiseks
Seniks aga tuleb Harjumaa riigirentnik
ning katsete tegemises wastawate küttekol kude ajutise esituse üleskutse järele Avaldades
lete sisseseadetega, millede abil tahetakse na
üleriiklise kongressi saadikute malimine seis
ha, kas kõik kmva mäljatöötaja poolt sisse ma jätta ja ühise nõupidamise tagajärgi ära
antud armud tõele wastmvad, jaotati kom oodata.
misjon kolmeks alamkommisjoniks. kelle
Tartus, 15. märtsil 1922.
tööde lõpul siis kommisjon oma täielikus
Tartumaa asunikkude ja riigirentnikkude
koosseisus auhindade määramiseks kokku as°
ajutist esituse nimel:
tub. Praegu on kommisjoni liigeteks prof.
Esimees: H. O st r at.
Wittlich ja E. tehnikaseltsi, wabrikantide
ühisuse, kaubandus - tööstusmjnisteeriumi,
Eilasel Riigikogu aruparimlSte kops
caudteemalitsuse, põlemkiwitööstuse ja Eesti
olekul
msenerideühisuse esitajad. Peale selle wöta
toad alamkommisjonide tegewusest ka mit WSeti 36 häälega wastu weel arupärimine
1. diwiisi staabis ettetulnud kuritarwitusst
med eriteadlased ° eksperdid osa.. —@—
kohta, mis isesots. rühm Riigikogule oli esi
tanud.
Riigi- ja omawalitsuse asu
lääolud merel
tuste lühendatud telegram
Ella puhunud ida tuul ajas Eesti van
mide aadresfidest.
nalt liikuwat jääd osalt mere poole. Täna
Riigi- ja omawalitsusst asutuste Pikad ne NW. tuul ajab jääd aga tagasi.
nimetused seisawad mitmest sõnast koos,
Täna teatatakse Suurvpist, Pakerortist,
mispärast nende tarwitamine telegrammide Osmussaarest ja Vormsist, et paksu liikuma
aadressides raskusi ja asjata kulu sünnitab. jää tõttu kaewasõit ainult jäämurdjate abil
Selle tõttu on mõned walitlusewvimud juba wSimalik on. FilsundiS jääd ei ole.
ise lühendatud aadresse totwitusele wvtnud,
SSrweS paiguti paksem liiku» M.
mille juvres aga telegrammide kätsttoimeta-

Alemaalise salaorganisatsiooni tegewns ühes Ameliühifnste
Kestnõukoguga. 115 inimest sõlaring.onna kohtu alla antud.
Nüüd on suurem hulk organisatsiooni liik
metest tabatud, eeluurimine lõpetatud ja- järg
mised 116 inimest antakse söjaringkonnakohtu

alla: Jaan Juhani p. Reinberg, Jaan Jaa
ni p. Truumann, Arnold Hansu p. Sommer
ling, Jüri Toomase p. Rooberg, Adolf Pauli
p. Leemald, Karl Mihkli p. Kuust. Jaan
Mardi p. Loeto, tKriftjan Mardi P. Looper,
Heinrich Johannest p. Augerwald, Sergei
Teodori p. Andrejem, Johann Jüri p. Tants
hindrik, Johan Jüri p. Vään. sdari Klw-rli
p. Tammik, Peeter Mardi p. Simson, LeoPoid Laasi P. Niitin, Kari Mihkli p. Horn.
Aleksander Mardi p. Raekson. Priidik Too
niase p. Omi, Maks Juhani P. Süld, Tõnu
Jüri P. Vainlo, Gustaw Juhani p. Saum,
Aleksander Mardi p. Prass, Karl Johani p.
Erm, Eduard Heinrichi P. Kägu, Jaan Jaani
p. Jaanus, Willem Jüri P. Tiidemann,
Hans Mardi p. Enkelberg, Leonhard Johani
p. Epner, Artur Mardi p. Nilson, Jüri Jaa
gu P. Reinthal. Tõnis Mihkli P. Tibo, Jo
han Taaweti p. Virkus, Konstantin Juhani
p. Männikson, Johan Hindreku p. Hansen,
Eduard Jaani p. Aperson, Johan Gustawi
p. Teng, Peeter Peeti p. Lindalt, Peeter
Ado p, Puis. Jaan Johani p. Tomp, Elfrie
de Jüri t. Preismann, Ella Hansu t. Karu,
Erna Hugo t. Saarens, Ida Hansu t. Wsd
ro, Jaak Jaagu p. Jakobson. Tõnis Jaani
p. Kumm, Gustaw Peebo p. Sussen, Oskar
Abmmi p. Sild, Peeter Mari p. Michelson,
Harald Jaani p. Nael, Martin Juhani P.
Reesen. Albert Kaarli p. Tammemägi, Vol
demar Samueli p. Sass, Bernhard Jakobi p.
Piispea, Eduard Priidiku p. Ambos, Paula
Johannese t. Järw, Jüri Hansu p. Lirwas,
Richard Augusti p. Mirring, Jaan Jüri p.
Santo, Johan Hansu P. Soans. Johannes
Jaani P. Van ja, Johanna Gustawi t. Han
nus, Julius Gustawi P. Rutopõld, August
Guswwi p. Puks, Albert Juhani p. Kaew,
Peeter Peetri p. Petree, Johan Jaani p.
Kaew, Hans Jüri P. Eiwers, Jaan Jaani
p. Glaasen, Karl Miina P. Roots, Otto Jüri
p. Loigöm', Jlsti: TõnN' p/ Tõldsepp, Johan
nes Tõnu p. Rett, Johann Jaani p. Klees
mann. Bernhard Ado P. Kuktal, Aleksander
Guswwi p. Walting, Karl Karoline p. Ellis,
Otto Hansu p. Kaasik, Johannes Kristjani
p. Pillmann, August Jaani p. Metskorn,
Elsriede Hansu t. Schmidt, Jaan Jakboi p.
Rea, Voldemar Mardi p. Kangur, Gertrud
Juhani t. Virkus, Johannes Hansu p. Tal
lenhof, Karl Priidiku p. Kroonsepp. Au
gust Johani p. Tannebaum, Jakob Jüri p.
Wirgebau, Hans Hindreku p. Jänes, Anette
Jaani t. Kimikink, Juuli Jüri t. Runge.
Aliine Madist t. Paju, Johan Otto p. Grün
ling, August Tiina p. Roode, Arnold Gus
wmi P. Johanson, Antonie Augustt t. Roo
de, Luist Matsi t. Eekelberg, Jüri Miku p.
Lunt, Jüri Matsi p. Pallo, Elwiine Hansu
t. Paas, Minna Gustawi t. Uuk, Voldemar
Antoni p. Loovents, Marie Hansu t. Kvljal,
Filip Joosepi p. Haak, Juuli Mardi t. Haas
Ida Mardi t. Orgel, Anna Mardi t. Lunt,
Reinhold Jüri p. NikSmann, Jaan Tõnu P.
Nikita, Marie Aleksandri t. Jakobson, Gus
ww Hindreku P. Püürmänn, Anton Jaani
p. Sammal, Johannes Jüri p. Tiimann
Eduard Mihkli p. Jürgens, Jüri Tõnist p.
Jänes.
Esimesi 112 isikut süüdistatakse U. N. S.
art. 102 ja S. N. S. art. 2731.
Arnold Soomerlingi süüdistatakse weel
N. S. art. 270 järele kinniwõtmise juures
kaitsepolitsei ametnikkude peale rewolwritule
awamises.

Et warsti peale kommunistlise erakonna
Riigikogu ja omawalitsuse asutusse pääsemi
st selgeks sai mitmesuguste andmete järele,
et nii Riigikogu, nii omavalitsuse asutustes
olewad kommunistiistd rühmad mitte riigi
Möi kogukondade tööst osa ei wõtta, Maid
nende rühm. tegewuÄ mingisuguste kõrwal
seismast jõudude poolt juhitud on, et kom
munistlised rühmad põrandaaluste kõmmu
nistide juhtnööride järele talitawad, kelle
eesmärk on, nagu teada. Eesti wabariiki
nõukogude Venemaa osaks muuta ja ke»
matjamaalt saadud raha eest töötawad, siis
sai sellekohane kommunistliste rühmade tege

wust jälgimine alustatud ja kogutud andme
te Põhjal Riigikogu kommunistlise rühma
sekretääri ja Tallinna linnamolikogu liikme
Paul Vanda p. Raudsepp'a korteris 16. apr.
1921. a. läbiotsimine toime pandud, kuK
mitmesugust kirjawahetust leiti, mis Riigi
kogu ja omawalitsusst kommunistliste rüh
made Eesti wabariigi wastast tegemast mai
gustasid.

Paul Raudsepp seletas
Tallinna kaitsepolitseis 16. ja 18. aprillil
1921. a. ülekuulamisel, et tema endine Amee
rika Nem-Zjorgi sotsialistlise erakonna liige
ja „Uue Ilma" osaühisuse osanik, kes seal
lehte wälja annab. Eestimaale tulnud tema
tagasi 1920. a. ja 4. jaanuarist 1921. a. saa
dik on Riigikogu kommunistlise rühma sek
retäär. Juhtkirja ..Orgbüroole" 18. märtsil
1921. a. nr. 22, mis Tiiduse allkirjaga ja
tema, Rvudsep'a juures leitud, annud te,
male Riigikogu liige Allllsoo. Seesama
saatnud teda maale organiseerima. Raha saa
nud tema Rkl. Santo käest. Ka teised komm.
erakonna liikmed sõitnud Eestimaa linnades
ja maakondades agiteerima?. Juhtnöörid
organisatsiooni töös saanud Riigikogu komm.
rühm läbi Allikso põrandaaluse tegelase V.
Kingisep'a kaest ja toimetanud kmmnunistli
ne erakond ainust saadud juhtnööride järele.
Wabariigi kaitsepolitsei Poolt 19./20. ap
rillil 1921. a. sai toime pandud Riigikogu
kommunistliste tööliste rühma ja Tallinn»
anr.-üh. kesknõukogu ruumides ja tegelaste
juures läbiotsimised, kus leitud sai
dokumentaalne materjaal. mis kahtlemata
tõendab, et konmn.unistlise illegaalne partei
keskkomitee legaalseks tööriistaks ja käsku
de täitjaks on Tallinna ametiühisuste kesk
nõukogu. Riigikogu ja Tallinna linna tooli
kogu kommunistlised rühmad ja üle-EeSti
maaline noorproletaavlaste ühing, kes 3-da
kommunistlise internatsionaali 2. kongressi
poolt mastu wõetud otsuste ja juhtnööride
põhja! töötawad.
Endist Riigikogu liikme Robert Santo
juures läbiotsimisel leiti «Kommunistlise in
ternatsionaali sisseastumise tingimised",
millest näha, et organisatsioonid, kes kõmmu»-

nistlise internatsionaali platwormile asunud,
peawad «tingimata reformistlist ja sentnstlift
elementi tähtsamate kohtade Peast körwalda
ma (Partei organisatsioonides, ajalehe toi
metuses, ametiühisules, parlamendi rühma
des, koopenatiiwis ja linnalvalitsuses) ja
nende astmele panema' läbikatsutud kõmmu
nistid, peawad agiteerima igasugust maks
wa riigikorra wastu, ühendada seaduslikku
ja mitteseaduslikku tegewust neis riikides,
kus komrnunistline partei ei saa kõike oma
tööd amastlult teha, sest klassisõda jõuab ko
dusõja ast«ärku, peawad käredat süsstmaatr
lift kihutustööd tegema sõjamäes, kus see sea

duse järele keelatud on, peab seda salaja te
gema ja komnnmistlist propagandat ameti
ühisustes, tööliste ja wabrikute nõukogus,
kovperatiiwides ja igasugustes tööliste or
ganisatsioonides, /imes neid kollektiiwe, keS
jäveljätmata nad kommunismusele mõrda
wad, kusjuures kollektiiwid peawad täielikrckt
kommunistlise t»artei kontrolli all olema, keS
3. kommunistlise internatsionaali sektsiooni

August Roodet ja Jüri Lunti süüdista
takse weel R. N. S. art. 169 ja 170 p. 5.
Elwiine Paasi, Miina Uuki, Voldemar
Loorentsit, Marie Koljali, Juuli Haasi, Ida
Orgeli ja Anna Lunti süüdistatakse U. N.
S. art. 129 p. 1 ja 2 ja S. N. S. Art.
2731. Nendesamade artiklite järele süüdis esitab.
tatakse weel Marie Jakobsoni, Gustaw
Need käsud on ka näha Riigikogu kom
Puurmanni ja Anton Sammalt. Mold.
Loorentsit ja Elw. Paasi aga weel N. S. art. munistlise rühma kantseleist leitud kõmmu-nistlise internatsionaali 2-se kongressi otsus
975 põhjal.
Meie tarwitada olewate andmete järele te kogus.
Sellessamas kogus on nälza, et parla
on neile ettepandud
neentlised ja riigiasutuste kommunistlised
süüdistus järgmine:
fraktsioonid terwes oma koosseisus on ko
Kaitsepolitseis kogutud andmete järele, hustatud absoluutselt kommunistlisele partei
pea Eesti wabariigi algusest saadik wiimase le alluma, sellepeale wvatamata, kas partei
ajani, mitmel pool wabariigi territooriumil sel ajal legaalne ehk illegaalne organisats
ilmusid järjekindlalt laialllaotustna lend, sioon on. Parlamerllidest enestest räägitak
lehed Eesti kommunistlise partei keskkomitee se kui asutustest, mida kommunism eitab ja
poolt allakirjutatud, milledes rahwast ja kuhu ainult selleks läheb, et selle kõnetooli
iseäranis töölisi üstskutsuti wägiwaldsete c.rakasutada agitserimiseks hulkade koonda
abinõude tarwitomise teel makSwa riigikor, mise sihis riigi opparaadi puruStamisiiV.
ra kukutamiseks ja nSuksgude maks
mapanemiseks.

*
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TÄLLINNÄ TEÄTXJÄ

Teated maakondadest.
Viljandimaalt.

293.697 mk., tulud 244.387 mk., puudujääk
49.310 mk., Uue-Smslepi kulud 175.040
m., tulud 140.760 mk. 97 p., puudujääk
34.279 m. 03 p., Taewere kulud 742.300
mk.» tulud 717.005 mk., puudujääk 25.295
mk.. Tuhalaane kulud 596.871 mk. 93 p.,
tulud 399.743 mk. 51 p., puudujääk 197.128
mk., 42 p., Vastemõisa kulud 1.552.225
m., tulud 1.000.000 m>, puudujääk 552.225 konna operatsioonide kasudest.
mk., Wõisiku kulud 1.423.186 mk., tulud
—o- 843.186 mk., puudujääk 580.000 mk.
Üldises kokkuwõttes on waldadel kulusid
21.749.506 mk. 86 p., tulusid 18.898.791
Wirumaatt.
mk. 17 p., ja üldine puudujääk 2.850.715
Rakwere linnawalitsus piima müümas.
mk. 69 p. Kogusummas on waldadel wal
Rakwere linnawaltsus teadustab, et tenra,
jaminekuid: wallawalitsuste ülalpidamiseks
7,795.595 mk. 30 p., tvallakoolid 7.212.594 Rakwere mõiiaL mis linna käes kasutada,
mk. 80 p., hoolekande kulud 3.838.586 mk. sooja piima 11 marka toop müüb. Sarnane
20 p., Võlgade tasumine ja %% 1.300.401 kuulutus mõjus niiwõrd mitme piimaäri
mk. 35 p., walla kohtud 125.717 mk. 39 p.. peale, et need oma hinna 10 marga peale alla
lõid. X.
waranduSte korraSpidamine 12. 211 mk. ja
mitmesuguseid Väljaminekuid 1.464.400 mk.
Rakwere turg.
82 penni.
Wiimaste tuiskude tagajärjel on teed
Tulud jagunewad järgmistesse liikidesse:
sissetulekud waranduSteft 613.589 mk. 65 p., iveidi silunud ja selle tagajärjel ka maarah
waldade ettewõtted 106.257 mk., toetused wast rohkem oma saadustega turule ilmunud.
Turuhinnad olid järgmised:
2.113.009 mk. 30 p., wõlgnewad maksud
Rukki jahud 300—320 mk., odra jahud
222.365 mk. 78 p.. 1922. a. maksud
180—210
mk., kaerad 150—170 mk. puud.
13.143.047 mk. 99 p. ja mitmesugused tn-Nisu
jahu
ja
rukki püüli oli mähe; efimežteft
lud 2.700.521 mk. 45 p.
Põltsamaa alewi eelarwe on ilma puu nõuti 380—400 mk., wiimastest 500—550
dujäägita 1.420.000 marga peal tasakaalu mk. puudast. Odra tangu oli rohkeste too
Viidud. Arwesse wõttes, et maakonnas bist nõuti 18—20 marka, oad ja erned mak
ümmarguselt 70 tuh. elanikku on, tuleb wal sid 20—25 mk. toop õunad 25—30 mk.,
30—35 marka, kure marjad 15—20
laasutuste ülalpidamiseks 313 mk. maksu sibulad
mk. toop.
hinge peale ehk iga maksumaksja kohta üm°
Juurewilja oli üsna wähe, paari kelgu
margufelt 500—600 marka.
peal
nähti pe et isid ja porgandid olewat, mS
Argustema nael maksis 5 marka, kaali tükk 2—6

Viljandimaa waldade 1522.a.
eelarwe.
Viljandimaal on 38 walda umbeS
70 tuhante elanikuga (wiimaSte 1921. a.
andmete järele 67.835) ja üks alew (Põltsa
maa) 2327 elanikuga. Kakskümmend kolm
malda on omad eelarwed ilma puudujääki
deta tasakaalu Viinud, kuna 15 Valda eel
arwed puudujääkidega kokku on seadnud.
,>lma puudujääkideta on järgmiste waldade
eelartved kokkuseatud: Aidu 289.200 mk.,
Heimtali 291.604 mk. 50p., Holstre 600.000
mk., Kaarli 250.000 mk.. Kabala 836.900
mk., Karula (Uue JBõidu) 403.299 m. 75 p..
Kurista 256.820 mk., Kärstna 536.537 mk.
30 p., Kõo 1.148.252 ink. 51 p. SuureKõpu 1.034924 mk.. Loodi 341.951 mk.,
Lustiwere 347.538 mk. 50 p., Päri 104.316
mk. 20 p., Wana-Põltsamaa 858.436 mk.
25 p., Wana-Smslepi 430.249 mk. 99 p..
Sürgawere 522.904 mk. 75 p., TarwaStu
1.419.010 mk. 21 p., Wana-Tännasilma
404.241 mk., UuSna 146.675 mk. 50 p.,
Viiratsi 91.500 mk., Wiljandi 794.730 mk.
92 p., Wana-Wõidu 365.312 m. 96 p. ja
Õisu 383.100 mk. suuruses.
Puudujääkidega eelarwed on järgmistel
waldadel: Adawere kulud 540.040 mk.,
tulud 318.161 mk. 33 p., puudujääk 221.878
m. 67 p., Jmawere kulud 924.100 mk.
tulud 743.260 mk., puudujääk 180.840 m.,
Olustwere kulud 1.143.100 mk., tulud
556.955 mk. 25 p„ puudujääk 586.144 mk.
75 p., Pajusi kulud 750.000 mk., tulud
660.000 m?., puudujääk 90.000 mk., Puiatu
- kulitd 418.795 mk., tulud 260.352 mk.,
puudujääk 158.443 mk., Pärsti kulud
363.810 mk., tulud 330.000 mk., puudujääk
Järwamaalt.
33.810 mk.. Uue Põltsamaa kulud 452.908
Arasaumata wahejuhtumiue normiwilm
mk. 40 p., tulud 415.972 mk. 60 p., puudu
Nõudmises.
jää? 36.935 mk. 90 p.. Riidaja kulud
Lehtse Tarwitajate ühisuS oli 1920. a.
330.674 mk. 99 p., tulud 244.319 mk. 07 p.
ja puudujääk 85.855 mk. 92 p., Rutikweve walitsuselt suurema summa põllu rammu,
kulud 183.253 mk., tulud 163.879 mk. supersoSfaati, rukiste wastuwahetmniseks
puudujääk 19.380 mk.. Soosaare kuluda saanud. ÜhisuS foowitaS nimetud Väetus
ennet põllumeestele, ja seletas, et kes super
sossaati rukiste waStu wahetab, seda wabas
takse normiwilja andmisest. Nüüd aga nõu
i I. sorti paberossi tubak
taffc nimetud aasta normiwili ikkagi kätte,
° .Suttsa"
miS juures wahetajad endid petetud tunne
wad olewat. X
*\s ti, 50 mrk. Ji* n. 100 mrk.
Järwa maakomranõnkogu koosolek
O Ü. »Tubak^.
on 27. märtsiks määratud. Paides maakonnaEesli bibliograafia.
on tea»
duste mõti."
Mõne aja eest oli teade ajakirjanduses,
st riigi eelarwe ; arutamisel on määratud
teataw summa Eesti kirjanduse seltsile aja
kirjanduse bibliografeerimiseks. Kindlasti
on suuremal osal meie publikumist biblio
graasiast segane ehk wiril ettekujutus ja nei
le näib ka ehk määratud summa otstarkk
mähe põhjendatuna.

Eesti bibliograafia on kvastsündmud ala,
ilma traditsioonideta, ilma ajaloota, km ar
.nesse wõtmata jätta mõne aasta eest tehtud
ebaõnnestanuid katseid. Tuleb Mõidelda
fmirte raskustega, nagu ikka uute tähiste
ülesseadmisel, peab wõitlema eelarwamiste
ga, peab püüdma seltskonna poolehoidu mõi
ta ja laiemate hulkadega kontakti luua ning
peab selgitama uue tööala kasulikkust publi
kumile.

Meie kirjandus (kõige laiemas mõttes)
kaswab kiirelt iga päewaga. Ajakirjandusest
rääkimata, suureneb eestikeelsete raamatute
HM kolossaalseks koguks ning muudab
täiesti wöimatakS igasuguse orienteerimise
neis hiigla materjaalideS. Siseministeeriu
mi trükiasjade peawalitsuse andmetel ilmub
Eestis 65 ajakirja ja 22 ajalehte, samati on
aasta jooksul ilmunud raamatute hulk kind
lasti suurem kui kunagi warem, kuigi mul
kindlamaid täpipealseid armusid käepärast ei
ole. Tarwuseb ainult tsiteerida Fr. Tug
lase arwustuse ..Eesti kirjandus 1921. a."
t„Päewalehe erileht" nr. 9/25. weebr. 22)
esimest ridu: ~Ei ole iialgi Eestis trükit
nii palju paberit kui läinltd aastal. Sar
nast ilukirjanduslikkude raamatute rohkust
oleme waewalt warem Hnnd, pool meie wõr
innud koolikirjandusest wõlgneb sellele aas
lale. Eesti teaduslik kirjandus on annud
-mad esimesed näited ja # igasugune ajakir
, andus edustet rikkalikumalt kui iialgi
»sj«»lu WäitiS f« H. Razche

wa litsust ruumides, järgmist päewakorraga:
1. Aruanne 1920. a. kohta.
2. 1922. a. eelarwe.
3. Nõukogu nimel saadetud kirjade läbi
waatamine ning otsustamine ja
4. Jookswad asjad.
Tähtsamaks päewakorra punktiks on mui
dugi 1922. a. eelarwe küsimust lahendamine
ja puudujäägi likwideerimine.
1920. a. aruande järsle, mille kokkusead
mine lõpule jõudnud, olla üle miljoniline
ülejääk, peaasjalikult toitlusmajandusosa

sepp läinud aasta kirjanduse ülewaates Ees
ti kirjanduse seltsi aastakoosolekul.
On täiesti Võimata jälgida kõiki trükis
ilmunud töid isegi mingisugusel kitsal alal,
kirjanduse üldisest tundmaõppimise wõima
lusest rääkimata (mida aga nõutakse näit.
raamatukoguhoidjatelt). Hoopis mõttetu on
aga igasugune teaduslik töö, km ei tunta
käfiteldawa aine üle warem ilmunud kirjan
dust.

Mahutada kõiki teadusi kindlasse, üleMlatlikku süsteemi, Võimaldada lihtsat ja
kerget ?ogilde tarwitamist see on biblio
graafia otsekohene ülesanne.

Praktilise tarwiduse selgitamiseks lihtne
näituS. Keegi foowib suuremas raamatuks
guS mingisuguse teatud aine üle kirjandust
saada, kuid ei tea nii autori kui ka raamatu
nime nimetada: koguhoidja wõib seda soowi
ainult siiS rahuldada kui ta mingil kombel
tunneb seda ainet. Sellewastu on ainuke
seks wääramataks, teaduslikuks juhiks luge
jale bibliograafia.
Neil põhimõtetel on tekkinud Eesti bib
liograafia asutus. Tarwidust sarnase asutu
se järele on tuntud juba ammugi, iseäranis
akadeemilistes ringkondades. Nii seadis
umbes nelja aasta eest W. Ernits wähenõud
liku ja kitsapiirilise süsteemi kokku, mille
abil tööle asuti. Kuid seltskonna loiduse
ning ainelise kitsikuse tõttu läksid need katsed

nurja. Alles minewal aastal, riigi ainelise!
toetusel ja kolme asutuse, nimelt EeSti rah
wa muuseumi, Eesti kirjanduse seltsi ja Tar°
tu ülikooli algatusel asuti tööle.
Katsed teadusi teaduslikku süsteemi ma°
hutada on igiwanad, kuid ainsale ja uni
wersaalsele teaduste klassifitseerimisele pan
di alus Brüsselis 1895. a. Umbes 200 eri
süsteemi oli ettepandud rahwuSwahelistle
bibliograafia instituudile
Praegu on üldisemad ja tarwitetawamad
süsteemid NeV-Z)ork State Library kogu
hoidja Melvil Dewey ja inglase y. Duff
Brown'i omad. »ii«ase neist on H. F.
mm* E»0U? olude kphGselt Ümbov Ma-

Rukki leib mk., sai 16—18 mk.,
sepik 14—16 mk. nael, umbes naelane
prantssai maksis 20 marka. End li es 2 kop
suuruses roosi- ja wõisai maksis 5 marka.
Kodune seep 30—35 mk. nael.
PõletiS puid oli keskmiselt, aga hiimad
kõrged: umbes V* süüase kasepuu koormato
nõuti 700—900 mk., kuused ja männid
450—500 mk. Mtmed ostjad nõudsid sülla
wiisi, aga müuad ei olnud sellega päri.
Heina turul oli heinu wähe, aga needki
ei leidnud kergesti ostjaid; muidugi oli kõrge
hind selles süüdi: ristikheina puudast nõuti
100—120 mk., metsa heinadest 60—80 mk.,
õlekoost 15—18 marka. —X.
Loomatoidu puudus.
Põllumeestele teeb loomatoidu puuduS
tuntawalt muret. Sügisel sai kari waraso
taltoe tuleku tõttu, aegsasti lauta pandud, ka
heinafafw oli möödaläinud jutocl _ kasina
toõitu. Paiguti on mõnes talus heinad nii
wahesed, et hobustele kaera- ja odra põhku
söögiks antakse. Kui talwe pikale peaks
wenima, on mõnigi mees sunnitud öleka
tustest toidu lisa wötma. —X
uoo

Teaaker ja m ustta.
tcaater.

Täna reedel, rahwaetenduseks „AndrokU»s ja löwi". Homme ..Marion".
Teaatribüroo.
Draamateaater.

Tänase, 17. skp. „Woyzecki" esietenduse pu

siul juhime austatud publikumi tähelepanu
selle peale, et toaatarnata näidendi pildiroh
kuse peale (18 pilti), näidend umbes kaks ja
poo! tundi kestab, waheaegasid on kolm, ku
na üksikute piltide üksteisele järgnemine la
wastuse iseäralsuste ja piltide ökonoomilise
ümberseadmise tõttu saab sündima lühikeste
Mk., hapukapsa toop B—l 28—12 marka.
paariminutiliste pauside järele.
Lihaturg oli rikkalik, hinnad enam iste
Teaatribüroo.
pilsi toad. Terwe karniisi maksis sealiha
Kremer'!,
nael 18—20 mk., naela roiisi 20—30 mk.,
tuntud
omapäraliste
laulukeste looja ja et»
looma liha 10—18 mk., wasika liha 10—12
tekandja
kontsert
on
22. märtsil „Estoonia"
mk. nael, tseworst 20—26 rnf. nael. WSid
ja mune oli rohkeste ja hinnad märksa oda kontsertsaalis. Pääsetähtede müük awatakse
wamad. wõi nael 55—65 mk., muna kümme lähematel päewadel. Kontsertbüroo.
45—60 üiarka (paoir MrupäeM tägäss mõik
sis muna kümme 100—120 mk.). Ka piima
oli küllalt, sooja piima toop 10—11 marka,
Kõrge headusega paberossid
hapu Piim 6—7 marka.
Kalaturg oli Mürske räimede poolt rik
«Eesti
kalik, nael maksis B—lo8—10 mk., ahwenaid oli

wähe, naelast nõuti 6—lo mk. suuruse järele
soola silgu nael 10 mk., kilud 42—13 mk.,
heeringad 16—18 mk. nael.

-25 tk. puulaStu karbis 50 mk.
S/L »T«bak."

2 riigiteadus 32;
Otsustamisel, missugune süsteem oleks
0 poliitiline ökonoomia 33;
meile kõige kohasem, tuli peaasjalikult nen
1 õigusteadus —34 jne.
de kahe wahel walida. Mõni joon nende Kuues alamjaotus Poliitilisest ökonoomiast
taraktisterimistks.
on rahaasjandus 346; rahaasjanduse tet*
J. Dusf Brown jagas kõik teadused üksi ne alamjaotus makiud 336.2 jne ehk
kutesse osadesse ning märkis iga osa teatud tabelina:
3 sotsiaalteadused :
tähega, nii A üleüldised tööd; B ma
33 poliitiline ökonoomia:
temaatika ja astronoomia; C loodustea
dus jne.; need pearühmad jagas ta alam
336 rahaasjandus;
336.2 maksud.
osadesse, wiimaseid numbrite abil tähenda
des (H. F. Soveri järele iga osa jagatud
Armusid Peab maatloma km kümnend
000 999). Niisugune kahesugune jaga murde. Nii Mõib bibliografeerimisel mis
mine numbrite ja tähtede abil teeb süsteemi suguste peensusteni tahes minna.
keeruliseks ja raskesti tarwitatawaks, selle
Nagu siit selgub on Melvil Dewey siis»
pärast anti eesõigus Melvil Dewey küm teem rahwuswaheline igale indek
nendklasfisikatsioonile.
sile jääb igas keeles sama tähendus. 1911.
Melvil Dewey koondas kõik teadused aastal oli 40.006 igasugu rubriiki kindlaks
kümnesse ossa, märkides neid numbrite määratud ja sellest awaldas rahwuswaheli
(indeksid, nagu nimetas neid rahwus ne bibliograafia instituut 36.000 indeksiliie
waheline bibliograafia instituut) abil o—9, raamatu ~Tables Gvnerales." Siiski mõib
sel wiisil sai ta:
süsteemi alati täiendada ja uusi mõisteid
0 üleüldised tööd;
juure lisada ta on piiramata oma
1 filosoofia:
mahutuse poolest. On otstarbekoha
2 usuteadus;
ne tarwitada nii suuremates kui Vähemates
3 õigus- ja ühiskonnateadus;
raamatukogudes ta paenduwuse tõttu
4 keeleteadus;
wõib tarwitada suuremat ehk wähemat
5 matemaatika ja loodusteadused;
peensust (näit. mõib leppida wähcmates ko
6 praktilised teadused;
gudes ühekohaliste indeksidega 10 jao
7 kunst:
tust; kahekohalistega 100 jaotust; kolme
8 kirjandus;
kohalistega 1000 jaotust). Kõige selle
9 ajalugu.
juures on see klassifikatsioon äärmiselt liht
Igaühe neist kümnest klassist jagas ta n e ja mnemotehniline.
uuesti kümnesse alamossa, peajaotuse indek
Enne Melvil Dewey süsteemi tarwitusele
sile arwusid 0 9 juure kirjutades. Nii wõtmist pidi siiski Eesti bibl. asutus mõnes
näit. tähendab 37. seitsmendat alamjaotust ukftkus kohas täiendusi ja parandusi ette
kolmandast klassist õpetust ja kaswatust; wötma. Suuremana täiendusena oli Eesti
seda wõib uuesti jagada kümnesse ossa jne.; geograafiliste kohtade süstemaatiline jaotu"
378 näi!, tähendab kõrgemaid õpeasutusi. (topograafiline klassifikatsioon). Süsteemi
Lihtsalt, kahekohalised armud tähendawad oludekohase ümbertöötamise järele wõidi asuteise järgu mõisteid, kolmekohalised kol
t järjekorras ajakirjanduse
manda järgu jne.
bibliografeerimisele.
Weel üks näituS: 3 tähendab sotsiaalteg
ajani, eriti minewase aas
dzH, kümnesse alamossa jagades saame:
tasaja te.sel poolel, on meie kultuurelu ka
0 üldised tööd 80;
taStunud peaasjalikult ajakirjanduses. Raa
1 statistika 81;
matznd ilmus tige wähe ja needki ainult
nud.

8) Johannes Jüri p. Puss, keda süü
distawkse selles, et ta 1919. a. algul waba
tahtlikult enamlaste söjawäkke astus ja 1.
SSjaringkounakohtu alla antakse:
Eesti kommumstlises polgus meie lvägede
1) Gaaremaakonna Kärdla Valla kodanik Vastu Võitles.
9) Kuresaare raiooni rannawalwe weltJohannes Mihkli p. Jõe aar, keda süüdis
Veebel Eduard Jaani p. Siiber ja sellesama
tatakse Väeteenistusest körwalehoidmists.
2) Soome riigi alam Axel Edvtn raiooni rannawalwurid Sergei Semeni p.
Lin d g ui st, pärit Helsingist, keda süüdis Pahow, Johannes Jaani p. Nigulis, keda
tatakse selles, et ta oktoobrikuul 1921. a. süüdistatakse, et nad 1921. a. nowembriku»»l
Naissaare! kodaniku Tdvin Gabrielsoni rõõ Anna Frslowa püssikuuliga surmasid.
-» OOÖ-*1
wimise otstarbel rewolwripauguga surmas.
Sõjarlnglonnalohlusl.

1) Ernst Aleksandri p. Kreimann, 28 a.
ivana, keda süüdistatakse, et ta 1. Tallinna
sõjamäe haigemaja 1. baraki Mewaataja ol
les. riigi Varandusega hooletult ümber käis,
tihti joobnud olekus teenistusesse ilmus ja
ladu uksed lukustamata pidas, mille tõttu
mitmesugust Varandust 242.630 marga
Väärtuses kadmna läks.
2) 4. jalawäü polgu al. stitnank Jaan
Jaagu p. Õmblus, keda Muurtmise mater
jaali Põhjal selles süüdistatakse, et olles en
dise 6, jalawäe polgu maakuUlajate mees
konna ülem. Väeosa llkwidsertmist puhul
kõike tema kätte usaldatud Varustust Üle ei
annud, mille tõttu mitmesugust pesu 9090
marga Väärtuses kaduma läks.
3) Endist suurtükki tagawara biwiSjoni
sõdurid Heinrich Mardi p. Osmann ja Al
bert Prtidiku P. tzriedrichson, keda süüdista
takse selles, et nad mitmesugust riidewaruS
tust ja Pesu 15.515 marga Väärtuses körwa
le toimetasid.

4) Endise 6. jälawäe polgu 9. roodu sö
bur Hans Mardi P. JüriSson, keda süüdis
tatakse selleS, et ta 1919. a. aprillikuul wäe
rinnal Vaenlase poole üle läks ja seal meie
wastu Võitlewasse punawäkke teenistusesse
astus.
5) Endise 9. jalawäe polgu sõdur Alek
sander Johani p. Kütt, 35 a. wcma, keda
lüüdistatakse selles, et 1919. a. detsembrikuu
alguses omast polgust lahkus ja kuni 1921.
a. juunini wäejooksus ViibiS.
6) Endise Tallinna üksiku eskadroni sõ
dur Roland Jaani p. Peterson, Petserimaa
komandantuuri sõdur Richard Kaarli p.
Kruus, keda süüdistatakse selles, et nad
1919. a. lõpu» Petferimau komcmdcmtuuri
nürgastampidega ja petsatitega warustatud
1£ piiritusenõudmist Võltsisid.
* 7) Sõjakooli töõroodu leam. Eduard
Peetri p. Maripuu, Johannes Jakobi p.
Tiis, 18 a. wana, Heinrich Johani p. Alter,
neid süüdistatakse selleS, et nad 1921. a. sep
tembrikuul sõjakooli hobustemoona ladus
murdwarguse toime panid ja 16.288 marga
Väärtuses kaeru ära Varastasid.
üksikute wäheSte nähtuste üle, mis annawad
Sige puuduliku käsituse ajajärgu kirjandus
liStest, kunstilistest ja teaduslistest harras
tustest. Ajakirjandusel on ilma bibliogwa
fiata ühepäewa wäärtus, ta saab paratama
ta makulatuuriks, tolmamaks paberiks. Il
ma bibliograafiata ajakirjanduse tarwitami
ne teaduslikus töös on tüütaw sorimine, miS
ka küllalt häid tagajärgi ei anna. Üks näi
tus. „Päewalehe" lisas ilmus J. Kärneri
teaterajalooline ülewaade: „Eesti teater
aastasaja Vahetusel", kus autor alatasa isiLeerid ja toob põhjendusi oma wäidetele kä
siteldawa ajajärgu ajakirjandusest (mujal ei
leidunud materjaale?). Wõib ette kujutada
kui palju aega nõudis seesugune materjaali
de otsimine, kui tulid kümned ajalehtede
aastakäigud läbi sorida. Ja waewalt wõib
arwata. et ta kõiki materjaale mõis tarwi
tada. See määras bibliografeerimise esi
algse ala.

Ajajooksul bibliografeeritakse kõik Eestis
ilmunud trükitööd, ka seda mis wäljaspoo
Eestit, meie kodumaa üle on ilmunud, püü
takse katalogiseerida, selle kõrwal bibliograa
fia teadust jõudumööda edendades. Asutut
on lubanud sedamööda kui töö edeneb bib
liograafiaid ka trükis awaldada.
Hiljuti ilmus õpetatud Eesti seltsi wäl
jaandel „Kritisch-bibliographischer Jahresbe
richt der estnischen Philologie". See on esi-»
mene sarnane raamat Eestis. Pikemalt sel
le juures peatamata wõib tähendada, et see
spetsiaal-kronoloogiline bibliograafia on ja
ühe osa üldisest sünnitab. Kokkuseadjad on
suuremalt osalt Tartu ülikooli õpejöud, kus
pool ka LarwiduS sarnase töö järele kõige
suurem on.

Bibliograafia ärgu olgu üksnes Väiksele
teadlaste hulgale määratud, waid igale keS
teeb tegemist raamatuga ehk üldse trükitud
kirjatähega. —* See soow oli nende ridade
otStarb. n. U.

7

TXILINNS TfiÄTOB

62.

WWWIWWWW

o««ÜhiiUls „T«atÄ]a" kirjastusel
ea Ilmunud:
A. J. Kuprini jutustus
,]Vtftlgas'
319 Ihk. Hind ISO tark.
ftoswolskl m
gmm armuke
G. Froschell rnman,
155 Ihk. Hind 100 tark.
Pesladu: Tallinnas,
«Tallinna Teataja11 kontoris.
835

ja. On ta Vähemalt Viis aastat teaatri
teenistuses olnud, siis saab ta lahkumist kor
ral teatud protsendi ka sellest summast, miS
tema nimele seltsi poolt kassasse maksetud
(2 protsenti kuu palgast): ste wätjamaksetaw
protsent suureneb proportsionaalselt aastate
arwuga, mis la teaatri jumes tegew olnud;
kellel 20-aastane teenistusaeg seljataga, saab

lahk»»mise korral üheS oma hoiusummade jü
nende protsentidega kü terwelt selle summa,
mis selts tema arwele kassasse maksnud,
kuid ilma protsentideta. Kassa B-kapitSa
list antakse liikmetele abi ja toetust eeakorm
listel juhtumistel. Kassa liikmeks olemine
on igale teaatri teenistuses olewale aasta?
palgalisele sunduslik.
Nagu eelolewast näha, on kassa! pea ots
tarbeks muretseda, et Vanemad teaatri tege
lased teenistusest lahkudes mitte et tarwit
seks otsekohe raske küsimuse peale komista
d«, mis teha, et nälg Varaks ei jääks.
Niisugune teadmine on iseäranis näitle
jale, kellel ta töö- ja elamistittgimiste juu
res waewalt mahti jääb tulewa Musta põeVa Vastu Valmistada, Võrdlemisi suureks
sisemiseks kindlustuseks. Just sellelt seisu
kohalt olekS wäga soowltaw, et kassas just
need wabad kapitaalid, millede abil Vanadele
ja wäetidele teaatritegslastele wõiks wähegl
inimesewäärilist äraelamist kunt elulõplint
wöimaldad-a, tarwiliselt suureks patslcksid.
Gumem annetus „Estoo»iale".
Ehitusmeister herra Treubeck on „EK
toonia" teatrile 100.000 marka annetanud.
See on hulga aja järele jälle rõõmuSkaw
nähtus, et meil jõukamates kihtides arusaa
mine kimStiasutuste üldtähtsustst siiski täie
likult ei puudu.

sega olid hinnad 1(l~42% centi busheli eh!
umbes Emk. 24.50 puuda pealt odawamad.
Et wälisturude Vtljahind nüüd, kus wil>
jawedu Eestist waba, meiegi wiljahinna Pea
le mõju awaldab, siis on loomulik, et selle
tagajärjel leiwa hind wiinmsel ajal Narwas
Tartus ja Mujal tõusma on hakanud
Tallinnas 50 penni künni 1 Mark naels
Pealt.

Wiimaste! päöimdel olewat oga Ameeri
kas hinnatõus langemas, mis loota laseb, et
NÜÜdsed hinnad juba kõrgema tipuni on
jõudnud.

Ma?ilma wiljaturulk.
„Äsndw. Pr." kirjutab 6. märtsil maatt>
Ma wiljaturu seisukorrast, et tume on, missu
gune Ameerika talinisude oraste seisukord
õieti on. Wujahmnud olid kord juba ÜhiS
riikides nii odanmd, et nad põllumehele ku
lustd ära ei tasunud. Nad hakkasid tõusma.
Nüüd on Inglismaa suuremad ostmised seisMa jätnud ja Inglist importöörid ja weskid
näikse ootawat. Argentiina on oma wrljai
ka hinnad kõrgele ajanud, aga tahaks ise
HM meelel müüa. Chtcagö teadete järele on
Lõuna-Amkerika juba 50 protf. onia ülejää
gist Euroopasse saatnud. Neid teateid ei
usta- Arwatakse, et soow selle mõtte isa on.
Austraalia on Viimasel ajal Vähem wilja
laewadele laadinud kui aasta Varemalt
sama! ajal.

Saksamaal on Viljahinnad 27. weebr. ja
6. märtsi wahel uuesti tõusnud. Selle näh
tust põhjus on Saksa rahakursis ja osalt ka
selles, et Saksamaa nüüdses suuruses roh
kem wilja peab sisse wedama ja wiljahind
Ameerikas kallimaks on läinud.
- —QO Q 1• " '

Tallinna lrahWaMlZcoli kunla'
Eesti kalamehed ja nende ühisused.
Tül!saS lorraldus.
jäte logn tze koosolek
Eesti
waüariigi pilrtdeS asub praegu kuist
Demobiliseeritud sõdurite kaht» maksab
oli 16. märtsil rahwaülikooli ruumidesse praegu korraldus, et nad oma elukoha muut 20.000 kalameest. Kalameeste ühisuste arm
(esimene poeglaste gümnaasium) kokki» kutsu
.mise korral end sellest politsei jaoskonnast, on üle 40, teatab «Kalaasjandus".
tud.
mille piirkonda nad kuulusid, wälja kirjuta
Kohe koosoleku algul tekitas warelusi ma prawad ja teiseS politsei jaoskonnas,
küsimus, kas koosolekut kinniseks tunnistada kuhu nad uuesti elama astuvad, jälle end
wöi mitte. Põhjusena kinniseks tunnistamise stssskirjptama, .on kohuMtud. H.oxch tunnis
poolt toodi; ette asjaolu, et kõik koosolekul taina, et see korraldus lülivas ja ülearune
Viibijad kuulajate kogu liikmed ei ole, järje näib. OlekS juba sellest küllalt, kui demo
likult ei peaks neil.ka õigust olema kuulajate biliseeritud söjawäelane oma elukoha muut
kogu siseasjadesse end segada. Lõpuks otsuS mise korral selle piirkonna politseijaoskonnas
tati koosolek kuni kuulajate kogusse puutu ennast sisse kirjutab, kuhu ta elama on asu
li H. Pulal i|
wate küsimusteni jõudmiseni lahtiseks jätta. nud.
Esimesena Võeti kõne alla Vahekorra sel
Eda-si peaks see politseide kantselei asi ole
gitamise küsimus colleg-e korporatsiooni ja ma, neid wormilisi külgi lahendada, mis
li õlut j|
tuulajate kogu wahel. Awaldati soowi, et demobiliseeritud sõjawäelaste sissekirjutami.se
täheudud organisatsioonid ühinema peaksid. juures makscnvad. Sellega oleks palju pa
Ebakohasena arwati mõnelt poolt ka seda as handusi ja sekeldusi ära hoitud ja teiseks
jaolu, et korporatsioonil oma laulukoor ja inimestel ei pruugiks ilmaaeg. käikude jaoks
I Äa^nÖ' <Ö,U ll' I
spordigrupp olemas, kuna need kuulajate ko oma aega wiita. Meil aga kahjuks ei taheta,
gul enne olemas.
wöi ei osata sellest a-ru saada, et aeg raha
Lõpuks leiti, et mõlemad organisatsioonid maksab. Veaks juba enam kui päewaselge
siiski iseseiSwalt töötama saamad, kuna nende
et kui keegi uude elukohta asudes
lvahel teatud üksmeel peaks walitsema. Lõ olema,
ennast politsei jaoskonnas sisse kirjutab, et
pulikult Vahekorra küsimust lahendada ei ta seega endisest elukohast on lahkunud, eriti
AjalMndus.
suudetud.

Spordiosakomta tegewuse arutamise kü
simus lükati edasi, niisama ka pidutoimkon
na walimine. Koosolekul teatas koosoleku
juhataja, et kuulajate kogu esimees A. Sü
senes tagasi astumise teate on ära- cmnud.
Uue esimehe walimine lükati järgmise Pea
koosoleku peale edasi. Eelmise koosoleku
protokoll leiti ebaõigelt kokkuseatud olewat,
mispärast ta parandamiseks eelmise koosoleku

weel demobiliseeritud sõjawäelased, kelle Lun

Ühistegelane nr. 2
mõtuste peale kindlasti ära märgitud on, on ilmunud.
kus nad ennemini elasid.
OOO
Muidugi, politsei toimetab seaduse järele
KirjawasLufed
ja trahwib niisugusel korral mõnesaja mar
Läanemaakonnaw. Teadaanne kuulub
gaga. Kuid kas ei oleks aeg niisugust tüli
kaid ja mitmekordseid registreerimist lihtsus kuulutuste ossa.
OOO
tada, siis ei oleks Lrahwimisi tarwis?
OOO
kmfid.

juhatajale tagasi anti. Järgmine kuulajate
koau koosolek peetakse arwatawasti püha
väewvl, 19. skp. sealsamas. —L—

Talllssa barse ksrHeSeZ.
10. mortfU 1322. a.

OOO

Tallinna abitalitus
K.-Ü „K OO L ruumides
S. Karja t. 23, kntr. 7-92.

vEstoonia" ho?u- ja ablkassa
„Estoonia" teaatri juure kawatsetakse
asutada hoiu- ja abikassa, mille liikmeteks
oleksid kõik näitlejad, koorilauljad, statistid,
Tellimiste ja kuulutuste
muusikandid ja tehniline personaal, kes aas
wastuvõtmine.
talepingu läbi seltsiga seotud. Põhikirja jä
rele, mis seltsi juhatusel juba peajoontes
Üksikute numbrite müük
maksaks iga liige kassasse 2
protsenti oma kuupalgast, teist niipalju mak
Proovinumbrid maksuta»
saks sinna iga liikme nimele selts. Kassasse
832
läheks ka 10% igast kingituse summast, mis
liige „Estoonia" seltsilt wöi seltsi kaudu
Wiljahindade iõus.
saab. niisama kõik trahwirahad ja naljast
poolt annetatud summad, mis teaatri tege
Wenemaa suured wiljaostud on niihästi
laste aineliseks toetamiseks wõi kunstiliseks Eestis, kui ka wäljamaal iseäranis Amee
arendamiseks annetatud. Niiwiisi kogune rikas wiljahindade tõusu tekitanud.
nud raha moodustaks kolm kapitaali: kõige
Teatawasti on Chicago wiljabörse prae
pealt puutumata hoiukapitaal, mis liikmete gu kogu ilma wiljaturul hinna määrajaks.
sissemaksudest tekkinud, teiseks kapitaal, mis Seal maksis rukis:
tekkinud seltsi poolt maksetawatest 2-protsen
5. jaanuaril s. a. 84 centi bufhel ehk um
diliStest sissemaksudest (abiandmise kapitaal bes Emk. 185 puud. 6. Veebruaril f. a. 94
A) jä kolmandaks muud summad (abiand centi bufhel eh? umbes Emk. 207 puud. 6.
mise kapitaal B).
märtsil s. ö. 107% centi bufhel ehk umbes
Igale liikmele maksetakse, kui ta teaatri Emk. 238 puud.
teenistusest lahkub, tema poolt siSfemaksetud
Tähendatud hinnad olid makSwad Amee
summad ühes kogunenud Protsentidega wäl- rikast maikuu! saatmisega: jmUikuul saatmi-

Lõpul
Makuuta Tehtud Ostjas Maisiad
J Naelsterllu, 150> 1500 150
I Douae 347 344. 34
Zov Coda rilaimarka 133—131 130 131
Ivo Soome marka 725 ?»5 T3O
X £oot' krõlli 00 >0 9 )50
101 ©oani kroour 7325 7375
Iw Pratttsass franti 3100 3075 8135
ü« oUattbi guldtutt 13050 13150
IVO Läti rubla 13 , 137'/Ivo kr. 600 620
1 Auto rudla 165
1000 Coweti rubla _
100 Norra krooni

Riias, 16. märtsil. Lin. Naelsterlmg 1112:
dollar 255.50: Prantsuse frank 23.00: Bel
gia frank 21.25; Rootsi kroon 66.55: Nor
ra kroon 45.50: Daani kroon 54.25: Hollan
di gulden 96.50: Saksa riigimark 0.95, Soo
me mark 5.56: Eesti mark 0.75: Poola mark
0.7: Tshehoflonxlkkioi kroon 4.63: 10 kuldrub
la 1250: Läti h% laen 105; kuldfrank 50.000.
ETA-

WaStuLaw toimtaja: Joh. Wiik.
Väljaandja OsMiM /,2*ateia'st

imiNSi TE "A TÄ3 ~K
Stltteatnete K»stto«tt?e e«tt)ibteHwffe SlommWio»
Mealnele keskkomitee llkwlSeerimift
müüb awalikal fuufdnaUfel
3Mg
enampakkumise teel
kommisjon
Reedel, 17. möctfll
lanpSewal IS. f. k. p. kekl 10 Kom. fy&tnuš, Pärn» annad sellega teada, et 28. märtsil s. a. kell 12
«a«k»»»a woliatku kantseleis, j irgmif»» mstsamatevj.
päewal komitee ruumid. Merepuiestee nr. 15 antakse walja
Sstouia sümfoonia orkestri
Halliste jöe ääreS umbeS 2270 j, s. puid ja
suusõnal, wähempakkum.
!7. Siitnfoottift
(Mi im
93 k. s. propse.
Särgoja jöe ääreS nmbeS 262 palki
Aruküla rabaS
Reedes, 17. märtsil
Sauna „ 254 „
kontsert
Rahwaetendusek»
Lahkme „ „ „ 212 „
Androklus
Sööjõe „ „ . 174 „
I Sulatab N. Kull.
Musta . , 760 „
Solist
prl.
Cdtth
von
Boigt
ja lõwi
saeuder (wiiuy.
WaiSte randas 991 k. f. puld.
Pttnard SH--W muinasmäng
Algu» kell pool 8 õhtul.
WaiSte randaS 1618 palki
3 waat.
Pääsetähed 45—100 margani,
Pakkumisest
osawötjail tuleb enne pakkumise
Algus kell >/,S Shtvl.
j 896
algust
selle
kindlustuseks
10 prots. pakkumise al
Laupäewal, 18. märtsil.
walmislamme.
gushinnast sisse maksa. Lähemaid teateid metsama
t.1.0. JIMF
,Marion^
terjaalide seisukoha üle saab kütteainete keskkomitee
j
„Lootufe"
seltsi
rnumeS
Pärnu maakonna wolinikult. 822
Valter Dromme operett J». ! <W. Tartu m. 25.)
mille alla terwe raba tööstus kokku 4 pressi kuulub.
Lähemaid andmeid saab komitee tehnika osakonnast.
Algus kell pool 8 vhwl.
t Laupäewal 18. märtsil s. a.
905
Kütteaineks Keskkomitee Likwi
Sissemaks pakkumise juures 50.000 marka.
JSrelpatkumine tarwiduse korral toimetakse Sl.
deerimise Komisjon
Pidu-õhiu
märtsil kell 12 päewal. 895
müüb awattkul suusõnal isel j
1) Näitemäng:
Kütteawete Keskkomitee Litwi
w»ifo taotle kihluS",
Zant 3 waatu>s.
deerimise Kommisjon
mmllmiskltkl
! i) Ta««. <m
aigu* icu s »»«„l.
Znmliw
Liikmetel fisseminek 1922 a. liik»
mekaarti ettenäitamisel maksuta. laupäeval 18. skp. kell 10 hom. Tarws, Tattu
Reedel, 17. märtsil f. eu
maakonna küttckomttee ruumides, Barklai platsil,
' Juhatuse koosolekud peetakse
Efistendusekc
end. hotell tuba nr. 19, järgmised metsa
21. märtsil f. a., kell 12 kitsaroopalife
igal kesknädalal kella 6-8 õht.
seltsi ruume».
materjaal d
raudtee jaamadesse wälja weetud melfamaterjaale:
jiuiir
000 Snyatus.
Oisu jaamaS 21 k. s. kasepuid
Mäetaguse metsas, Metsküla jõe ääres 1800
v-;
9 n " ». « »
j. s. puid ja 1000 palki.
Georg Büchner'i näidend 18
„ „ 900 paiks
pildis.
Ranna-Pungerjal 2426 j. s. puid ja 50 k. f.
Hrfaii
Oisu Loodi jaam. wahel 85 k. s. fegapuid
Eesti keelde tõlkinud A. Adlon.
! propse.
Juhatab A. Teetsoff.
Oluftwere jaamas 8 „ w kasepuid
j Lohusoos 2000 j. f. puid.
Olustw.
Wõhma jaam. wahel 65 „ „ „ „
A. Tuurand'! dekoratsioonid.
Esse- sa suguhaigused.
Pedja
jõe
ääres
umbeS
1501
j.
s.
puid,
1060
» ,i* n " 1' w 9 femapuid
Wastuwõtmine
Algus kell 8 vhwl.
i Oluftwere zaamaS 1300 palki
igapäev? kella 4—Vsfl pl.
palfi
ja
Z
k.
s.
propse.
Lõpp kell ViIJU
! Wõhma jaamaS 28 k. f. kasepuid
Jaani tänawal nr. 6, krt. 8.
Paala jõe ääres umbeS 65 j. s. puid.
(Krediit panga majas).
! Wõhma jaamaS 35 k. s. fegapuid
Kõnetraat 14—13»
Emajõe ääreS, WiSti järvel 170 j. f. puid.
i Wil jandi jaamaS 400 palki
Laupäewal, 18. märtsil
689
Pakkumisest osamvtta soovijail tuleb enne pakkumise al
i OLepää jaamaS 309 palki
gust, selle kindlustuseks 10 prots. pakkumise algushinnast stsse
! Kolo jaamas 633 palki
.Sliidiiifpmnf
maksja. Lähemaid teateid materjaalids Me saab kütteainete
nn 8 k. s. kasepuid
II.PW
Tallinnas ja Tartu Mttekomiteelt. 823
1 «, „ 180 f. f. fegapuid
Hermann Bahr'i lustmäng 8 «j.
Kolo ja Lauri jaam. wahel 681 palki
Algus kell 8 õhtul.
(Gisem. ja kopsuhaig.)
Lauri jaamaS 90 k. f. puid
5. Karja tän. 12, kõnetunnid
PllhapLewal 19. märtsil
n n 105 palki
11—12 ja 6—7. 4718
453
Härmeti jaamaS 18 k. f. puid
Lasleoteudufeks
nn 88 palki
Viimast korda
Hagudi jaamaS 329 paki
MKUMK
Pa.de jaamaS 60 palki
.WHeMg"
Enampakkumine saab ylema Tallinnas, Kütteai.
% Snnne näidend lastele Sm.
nete Keskkomitee ruumides. Mere puiestee, nr. 15. Pak
e pildis.
MMi
kumiseft osawõtta soowijail tuleb enne pakkumise algust
mUllb Gaastwabrik. Jäme koks 7b marka pund. Peenike koks selle kindlustuseks 10 protf. pakkumise alghinnast sisse-,
Algne kell 8 pLeroäl.
lõ marka puud. Kojutoomine linna piirides ZSO--ISV marka maksa. Lähemaid teateid saab Kütteainete Keskkomitee
koorem. Kojutoomine 100 pd. alates matsuta. 909
Viljandi maakonna wolimkult Wiljandis ja Tallinna
Ale uuem
6. Wm mnt 16
Paide liini wolimkult, KäruS. 824
Kiillealnele üesklomllee tiimi
Erikursus Sriomauittele»
A. Tammannt näidend
Ha«S MargenS.
Küttemnete Keskkomitee Likwideerimise Komisjon
deerlmise Kammisjon
Mlta st!» llõitcilt
annab see läbi teada, et 20. märtsil s. a. kell 10 homm.
6 pildis.
Weskikiwi
annab feega teada et ?7, märtsil s. et, kell 10 tjomm. Tallinna-Paide liim Kllttekomitee wolinikr kontoris
Algus kell 8 õhtul.
Tapa-Woldi liini woliniku kantselei juures, JSgewa Käm alewis, Lauri jaama lähedal faab
PLLsetähtede eelmüük iga päem
matersaal
jaama lähedal,
Klla 11—l e. l. ja s—B õhtul.
Draamateaatri kassas.
kõige parem. Wana-Po»tt tän.
enampakkumisel
008
nr. Z, A. Ressar. 904
tllWllmWie Illi
ss toüijct müüdnõ s
ISHtvi Wastastikuse
kohe makfetawa raha eest saab wälja müüdud?
neli tööhobust, hobuse riistad, wankrid, reed, tööriistad
Rukkid, rukki jahu, Langud, otre, heeringaid, silku, rukkid, rukkijahu, soola, pooliaapad (tankid), kirmeid
soola, sea ja loomaliha, uusi poolsaapaid, tallanahka, detsimaal-kaalud, kärud, tühjad tünnid, reetalla terast sa
rauda, tööriistu, kiwifüsi, tühjad tünnid ja wilja kotid,
muud kraami. 1
laua detsimaal-kaale, lukusepa tööriistu, hobuseid, Ho
Kui 20. märtsil kõik kraam Välja müüdud ei peaks
bufe riistu, sõidu- ja weoriistu ja muud kraami.
Krediit ühisuse
saama, siis kestab Väljamüük järgmise! päewal edasi.
Kui 27. märtsil kõik kraam ei peaks wälja müü»
«Sttesweto Ke.ktomitee
dud saama, siis kestab enampakkumine järgmisel päe
Lilwideenmise Komisjon.
wal edasi.
H 2. aprllltt s. a. kell 11 hommikul
Kütte ainete Keskkomitee
Mleainele Sesttõmikee^^M.
891 Sikwideeeimise Kom«»Sjo«.
Kütteainete Keskkomitee Likwideerimise Komisjon
deerlmlse kommisjon
annab see läbi teada, et 27 aprillil s. a. kell 10 hom*
Wõm maakonna Kütteainete Keskkomitee woliniku teata), feega, et 8. aprillil s. a. kell 10 homm. Tapa.
Iõhwi alewis, omas majas,
kant.elei juures, Wõm linnas, kohe matjetawa raha eest, Narwa lunt woltmfu kantselei juures, Sonda jaama
kuhu liikmeid ilmuda palutakse.
Pae wakord:
1. Koosoleku juhataja walimine.
«MM leel
mMmli teel
2. 1921. a. aruande läbiwaatamme ja
kinnitamine.
S. Puhta kasu jaotamine.
wälja müüdud faab:
4. 19*22. a. eelarwe.
5. Ahe juhatuse liikme, kahe nõukogu liikme
rukki jahu, odre, suiifu liha, hobune, sõidu riistad, kohi marsitama raha test saab wälja müüdud!
itaeru, rukki jahu, tangu, heeringaid, silku
hobuse riistad, tööwankrid, poolisfaapaid, reeraua terast,
lewiSjonikomiSjoni walimised.
soolatud
i- suitsetatud, ülikondi, talla nahka, uufipool.
6. Põhikirja muutmine»
silku, tööriistu ja muud kraami.
7. JookSwad asjad.
Kui oksjoni päe wal kõik kraam wälja müüdud ei saapaid, kirmeid, labidaid, pöiksaage j-muud 'kraami.
lim #i£l L tmTh ' p°°k« ära müüdud
peaks saama, siis kestab wälja pakkumine järgmisel
Sui
mSäratud
ojak»25.
tarwilikku
et ilmu,
fii» »n päewal edasi.
saama, siil kettad enauipaltumme järgmisel päewal
ogmine
koosolek
aprillil f. arwu
a. k.llUMntid
11 paewal
sealsa««o,
miv * »r«u paal» »tsuse«õ.muline on.
Kütteainete Keskkomitee Likwideerimise
u, ResMomlUe
890 Komisjon.
90i TuhMvs.
•W Komm«pjo«.
Esinia iniiertaiL

U.-S. .ÜHiSM" truki, tttaH.

