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eVai
Asunikkude ehituslaenu seadus 3. lugemisel ja wäikemaapidajate rendilepingute piken
damise seadus 2. lugemisel wastuwõetud; amnestia seadus tagasi lükatud; eel
arwe puhul kõnelesid E. Kägu (komm.) ja W. Ernits (s.-dem.)
Trotski kardab, et Sawinkow Eesli ja Läti pinnal
korraldab waenul st sõja käiku Pihkwa ja Sudowa wastu.
Valdade piiride muutmised ja wallawalitsuste ülewiimised kuui omawalitsuse seaduse
maksmapanemiseni seisma pandud.
Suurem kaub.-tõõst, ministeeriumi la
dudes.
Ladude jaoskonna juhataja Pukit wahi alla wöetud.
Wäl sministri jel.tns Warss wi konwerenkst lcpu puhul.
saksa riigi alam Franz Braun rõöwmõrtsuka töö eest NarwaK surma mõistetud.
Daani lokaudi taga är el rahutused.
Ameerika waeosad tuuakse Rheinimaalt ära.
Segadused Egiptuses.
Erapooletute riikide nõupidamised Geuua kouwereutfi eel.
Lenm raskesti haige?
Jiri-Ulsteri piiril kestab käärimine edasi.

Wiimased teated.
Zroksl! arwimlne rajeri kidest.
Hirmul suured silmad.
Nõukogude Wenemaa walitsuse hiljutisel
pidulikul koosolekul pidas Trotski mitme
tunnilise kõne, milles ta muu seas rõhutas,
et Wenemaad igast küljest hädaoht ähwar
dab. Nõukogude Wenemaa wahekorda
Eesti ja Lätiga iseloomustas Trotski
sealjuures ütelusega, et just sealt kau
du kawatfewat Sawinkow hoopi
Pih k w a ja Oud o w a wastu. Meie
loodame aga, jätkanud Trotski, et Läti ma
litsus tarwilikud abinõud tarwitusele mõ
tab, et see wasturewolutsiooniline plaan
Pihkwa ja Oudowa wastu ainult paberile
jääks. Iga salga peale, mis lubata Wene
pinnale peaks astuma, ähwardas Trotski
kui selle maa korraliku sõjawäeosa peale
waadata, kust maalt salk on tulnud, ning
sellekohaselt ka talitada. mr.

nesburi rewolutsiooni mahasurumiseks käsile
wõeti. Ta ütles: Johannesburgi ähwardas
rahutuste ajal tverepulma hädaoht, mida
oleks Mõidud Prantsuse rewolut
siooni päewadega!. Õnnekombel on walitsu
tel jõudu olnud seisukorda muuta. Seisu
kord Johmmesburis on nüüd peaaegu nor
maalne. Kõneledes süüdlaste kohtu kätte
andmisest ütles Smuts: Paljud on oma
elu kaotanud, miljonite eest on
warandusi bäwitatud, ärewus
olis u u r, wäga paljude e l ol i
hädaohus. Walitsu s on otsustanud
süüdlast maa harilikkude kohtute kätte anda.
Kohtupidamine on juba alganud. Ei ole
kahtlust, et paljuid karistatakse kui mõrtsu
kaid. Smuts pööras lõpuks saadikutekogu
poole üleskutsega, et nüüd, kus rewolutsioon
lõppenud, jatkatakse harilikult parlamendi
tööd. Kõige pealt tuleb arutusele wõtta ra
haasjanduslised ja tööstuslised seaduseel
nõud, mille läbiwiimine tuhandatele tööta
töölistele tööd muretseks. ETA.

JiiMtto igal arivaeiva ahmi.

XM mML

Täna ja järgmised päewad. Pikani sisuga lõõkpilt mitte alaealistele. Osa
M wõtab luutu» na.tlejanna Fern A»dra.

V M MWatT

(Raisterahwa kurb saatus)
<#*l §2 Draama 6 aktis, autor Fern Andra, G. Aufhauseri ülesroõtted. Wõib pvge
t&r S a neda maapealse kohtumõistmise erst, kuid mitte oma tegude kättemaksmise eest.

"VT Pilti saadab parem salongorkester hr. Waarm»«at juhatusel. *WU
w S Algus kell S. pühapäewal kell 3 p. l.
mnssammmm Kassa awatud kuni kella 19-ni' PlaN hinnad 25 -90 wgf» 945
MMM J 2 22. ja jörzuised päewad suurepäraliue löökpilt, üks parem hooaja pilt, toreda
HKH lavastusega, osa wõtawad paremad näitejõud.
o1 »puiiane prints"
J i (Appunud ilm)
® Lugwlg Viro romaani järele 6 suures aktis. Peaosas kuulus
" W.ini baleriina M«rta Pa ma, tunwo Wer.e naitl. Olga Lewinskaja, kuulu»
ltaa.ia traagik Al, erto ttapotfi, tuut. Wiini uäitl. «art B»umg«rt«-eie»

5 Suurep. ballett, rewolutfloon, mürgel laemul, iaewa hukkam nek mere lain etes.

a 1 akt: Teaater Mlhambra" tantfisanna. 2) Hoowi skandaal. 3) Kurtisaani
* hing. 4) Elu koledu ed. b) Kirgede ja kannatuste mülkas. 6) Mere lainetes
M M ** igawene rahu. Lõbus komöödia ftlejad" 1 aktis. Mängib trio.
N Algus kell 5 p. l, pühapäewal kell 3. Kassa awatud kuni kella 10*ni. PlatsiMÜIWP jj hinnad harilitud 25—75 margani. 944
R«edel, 24. skp.
Ä.eriMne maal öö.iste kong
on müügil üleriigi ajakirja
ress.
„Romaan"
Maatööliste keskliidu masandüslise sei
sukorra asjus esineb aruandega ises. sots.
Hansen. Keskliidu tegewust on suurel mää
esimene nummer
ral takistanud rahapuudus, üksikud ühistu
Sisu:
sed ei maksa korralikult oma liikmemaksusi,
põhjuseks ette tuues ka rahapuudust. Kuid Norra kirjanik Sosen Elwestad: Must
(romaan).
ometi on teada, et rahalist kitsikust kaeba
mad ühisused mõne kodanlise seltsi India kirjanik Rabindranath Tagore: Elavt
wõi surnud?
toetamiseks tuhandeid murkasi
Rootsi kirjanik Helga Hellroth: Armaswse
on määranud...
pärast.
Hääletamisel Maetakse wastu otsus, mille
järele ühisustel iga liikme Pealt kaks mk. Jaapani kirjanik Kyan-Hanku-Sau Noormees
kuus tuleb keskliidule maksa.
ja gciföa.
Koosolek katkestakse kell 5 p. l. sest juha Poola kirjanik Marys Zabojecka: Mis rää«
tusel, kes Riigikogu liikmetest koos seisab, on gib waikus?
Saksa kirjanik Thea von Harbon: India
tormis Riigikogusse minna.
Täna hommikul
hauasammas (romaan).
jätkati koosolekut.
Hind 30 Emrk.
Tööpäewa pikkuse ja palgaolude üle esi Rvadke ajaletzemSüjatett, raametu^aup
neb referaadiga Keerdo (ises. sots.)
luStest, raudt ejaam»de raama utryidesit
Tuleb nõuda, et üleriiklises segakommis
maani" a&italUuftest ja agentuuridest
jonis tööliste esitajate poolt ülesseatud nor
Kirjastus: .Arengu
mid teostataks.
Tallinn.
Tööliste klassi tugewam Mõitlusabinöu
streik ei ole maatööliste juures, nende dulaenu pilet ja pool samasugust sääresidet,
organiseerimatule tõttu, praegu läbimiidaw. nagu kuriteo kohalt leiti. Eksperdi armu
Segakommisjoni töödest
mise järele läksid mõlemad sideme tükid war
annab aru Hansen. Ta tähendab, et töö Mi ja karistamise koha poolest täiesti kokku.
andjate leppimatuse pärast ei ole mingisugu
Kostini seletuse järele saanud ta leitud
seid tagajärgi saawutatud. Tuleb nõuda, et asjad oma tuttawa Franz Brauni käest,
segakommisjonis tööliste esitajad enamuses mida see koti sees tema juure toonud ja
oleks, sest töölisi on rohkem kui peremehi. ütelnud ostnud olewat. Kott olnud kinni
Töölised on kohtade peal segakommisjoni wa° seotud leitud sääresideme tükiga. Läbiotsi
limistest möga loiult osa Mõtnud, mida tule- misel leiti Brarnu juurest üks rööwitud
Mikus ei tohiks ette tulla. Selles küsimuses wõidulaenu pilet. Wiimase kohta seletas
wõtawad sõna paljud kongressi saadikud.
Braun, et ta selle Kostini käest mõla kiud
ooo
lustuseks saanud. Asju tema Kostinile
Miinud ei ole, sellevastu aga on Kostin te
Sõjaringkonnakohtust.
male mitmesugust kraami müümiseks pak

Soome walisminister Dr. Holsti
sõidab ühes Soome wälisministeriumi sek
India rahwuslased.
retääri Braums'iga täna aeroplaanidega
Nagu „Tim.es" teotab, on India rahwns
Helsingi, milleks täna kaks aeroplaani Soo
laste juhi Ghandi wangistamine Indias õi
mest siia on sõitnud.
ge suurt rahutust tekitanud. Delhis on „Ti
mesi" teatel India rahwusline erakond loo
Rahutused Daanis.
dud, mis Indiale täielist iseseisvust nõuab,
ETA. London. 20. märtsil. Kopenha ühtlast
õigusega oma sõjawäge moodustada.
genist teatatakse: Daam prowintsi-linnades
mr.
on tõsised rahutused lahti puhkenud lokaudi
tagajärjel. Rahutuste algatajad on kom
Käärimine Ziri-Msteri Piiril.
munistid, kes enne seda üleüldist streiki
London,
20. märtsil. Reuter. Ulsteri
püüdsid toime panna.
piiriäärsetes maakondades kestab käärimine
edasi. Maghervs (London-derry) krahw
Lenin raskesti haige?
ETA. Berliin, 20. märtsil. Saksa arst, konnas on 200 meest linna ümbenipraraid,
professor Klemperer, kelle eriala sisemised walguse andmise katkestanud ja 11 Polit
haigused, kutsuti Wene walitsuse poolt seinikku kinnisidunud. Tagaajamisel on üks
Moskwasse, armatawasti raskesti haigeks Ulsteri erikonstabel surma saanud. ETA.
säänud Lenini arstimiseks.
Segadused Egiptuses.
Ahisrngid fa liitlaste sõja
Berliin, 20. märtsil. Kairost teatatakse:
wölad.
Pärast Mägede waatust kuninga Fuadi poolt
ETA'. Berliin, 20. märtsil Washingto panid üliõpilased kuninga palee lähedal
Keeruline tapmise Protsess.
nist teatatakse: Kongress wõttis wastu sea loaenuliku meeleavalduse toime. Politsei
4. detsembril 1920. aastal leiti Narmas
duse-eelnõu, milles kategooriliselt keeldutak oli sunnitud tuld anxnna, kusjuures 3 ini Tallinna maanteel nr. 6. elutsem poepidaja
se wastu Mõhnast Saksa mõlakohustusi liit mest haawata said.
Joosep Kuusik tapetult omas poes. Tapetu
laste maksude asemel.
lamas poeleti taga purustatud peaga. Poes
Walla Piiride muutmine
ja elukorteris olid kõik asjad segi pillutud
Ameerika WZeosad toodakse
ja hulk kraami umbes 75.000 marga määr
seisma pandud.
tuscs ära rööwitud. Kuriteo kohalt leiti
Nheinimaalt ara.
Nagil kuuleme on matta piiride muut mi kurjategijate poolt maha jäetud poo! sõduri
ÜTTA London, 20. märtsil. Reuter. ne siseministeeriumi poolt, kellele need küsi sääresidet.
Washingtonist telegrafeeritakse tänasel kuu mufed lõpulikult alluwad, senikaua seisma
Arsti artvmnise järele oli Kuusik peale
päewal: Meresekretäär Meeks awaldas täna pandud, kui uus oinawalitsuse seadus maks
selle
kui ta hoobi pähe saanud, kägistamise
määruse, mille järele kõik Ameerika wäe° ma pannakse. Samuti on seisma pandud ka
teel
surmatud.
Teiste asjade seas olid poest
osad 1. juuliks Rheinimaalt ära toodakse.
wallawalitsuste ühest kohast teise ülewii äraröömitud ülesmärgitud E. wabar, wõi
mine.
dulaenu piletid. Asja juurdlemisel selgus,
Lönna-Aafrika rewointfloom
et tapmise päewal nähtud Kuusiku poes
Isa Aremeri kontsert
tagafSrjed.
Narmas elutsewaid Mihail Kostini ja Saksa
London, 20. märtsil. Reuter. Kaplinnast lükatakse tema haiguse pärast edasi. Uuest riigi alamat Franz Brauni. Toimepandud
läbiotsimisel leiti Kostini korteris hulk röö
teatatakse: Saadikutekogus kSnet pidades kontserdi päewyst antakse edaspidi teada.
mitud asju, muu seas ka üks rööwitud wõikirjeldas SuMS neid abikSzMd, Ms Johan»

kunud.

Asi tuti sõjaringkonnakohtus eila antiu
sele. Tunnistajate ülekuulamine kestis ter
me päew. Kell 10 õhtul kuulutati otsus
ivälja, mille järele Saksa riigi kodanik
Franz Franzi p. Braun, 35 a. mana, mõis
teti röömmõrtsukatöö pärast surma maha
laskmise läbi. Pctscri kodanik Mihail Kos
tin mõisteti warastatud kraami warjamise
pärast 3 kuuks türmi. —j—.
OOO

gsctoaräiflu teated.
Eila õhtul tõi jäämurdja ..Jermak" Sak
sa reisijate auriku „Printsessin Sophie Char
lotte" reidile, täna hommikul tuli see aurik
sadamad kuna ..Jermak" „Posseidonile"
järele !?- Loodetawasti jõuab wiimane
juba täna sadamasse. Paate „PoSseidcmi'
tiruakse sadamasse Inglise reisijate aurik
„Baltabor". N. T. T
»m -

s
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Tasutusimus on otsustatud iärgnnselt: riik 36 aasta jooksul tagasi ostina.
Suurmaapidamised ja mis mitmesuguste
kolonistidele tasutakse sissemaks w woned,
põhjuste
pärast on wõimata ärajagada, müü
tele, kui nende liigete arw on üle 2000. kuni mahaarwawd Wene walitsuse abi. ta
dakse
neile
isikutele, kes on ostnud wabaduje
suta
wõõrandatakse
1863.
a.
konfiskeeritud
ja
hektari ja kultuurilistaks otstarbeteks.
ja
Leedu
kaitse
laenu.
kolonistidele
jaotatud
maad,
mis
peale
päris
Maad ci anta: wäljamaalastele. isikutele,
Wäljamaalastele maad ei müüda, maad
kes ise ei hari maad (wäljaarwatud wäikesed omanduse ärakaotamist ühendatud mõisatega,
maatükid lrnnatöölistcle), kes wiimase 10 tasu ei anta ka 15% 300—800 des. ja 30% rentida wäljamaalased tohiwad ainult eeskuju
aasta jooksul maa äramüünud sa ka nüüd ei weel suuremate mõisa maade- eest, mida jao ja iseäraliste majanduse ja tööstuse asutuste
hari teda, wäejooksikutele ja wiinapõletaja takse ilma tasuta sõduritele wõi nende Pere sisseseadmiseks. Linnades wäliamaalased
tele, isikutele, kelle õigused ärawõetud wõi kondadele; ilma tasuta wõõrandatakse ka maa wönvad:naad rentida ka muutarwiduse jaoks,
piiratud kohtu otsusega, wäljaarwatud Wene harimiseks mittekvlbulik maa. Muu maa eest aga ainult walitsuse loaga igas juhtumises..
ja okupatsiooni ajal poliitiliste põhjusta pä antakse tasu 1910.—1914. a. keskmise maa Leedu alantateks wastmvõetud wäljamaalas
rast karistatud.
hinna järele, silmaspidades maa headust ja tel on õigus, maad omandada mitte enne. km
nüüdset
seisukorda: arwates 1 rubla—2 auk peale 10 aasta. Lossimäed, wanaaegsed lossi
Maad antakse Pärisomanduseks,
aga neile, kes soowiwad ka rendi peale, kuni sini (marka). Hind ei tohi olla kallim kui 480 waremed ja pargid on walitsuse hoiu all.
Seadust realiseerib keskwalitsus, 5 liik
36 aastani. Maa peab äraostatud saama 86 auksini põllumaa ja 120 auksini metsamaa
melises
koosseisus.
hektari
pealt.
Tasu
antakse
3
N-paberites,
aasta jooksul, hakatas 3. aastat (sõduritel 5.
OOO
0.) peale jagamisi. Maa hind on rehkenda wälja antud riigikassa poolt. Wnmased peab
tud rukki puudades: 1. järgu maa eest 3,6
p., wiimase järgu (4.) 0.38 p. dessatiini
Lls kari ja lcls kMst.
eest aastas. Sissekirjutamise raha (sõdurid
on sellest wabastatud) 10 ligi 75 auksini
'See mõte lendab peast läbi. kui lehtedest neb, et terwet kirikut enese ümber koonda
(marka) hektari pealt, aga linna läheduse!
pool rohkem.
loed, et Läti ewangeeliumi-lutheruse kiriku da, et kõiki pastorid oma liistu peale tõm
Ilma tasuta saawad maad: sõdurid, kes smoodil (weebruari lõpul) on walitud ni mata. Koguni nii tugewana paistab fee
sõjas kaotanud terwise wõi haawatud. lange metatud kiriku etteotsa kaks iseseiswat piis mees, et ta kogudustelt arwab nõuda wõi
nuta ja surnud sõduri perekonnad, wabataht toppi, kaks ülemkarjast. Lati kogudustel on wat: koguduse! ei tohi oma arwamist pasto
likud, kes astunud sõjawäesse tema organi nüüd oma piiskop (Irbe), ja Saksa kogu ri kohta olla. Pastoril ei tohi midagi tege
seerimise ajal, enne sõjateenistusse kutsumist, dustel oma (Poelchau). Nagu Saksa lehte mist olla rahwuslise küsimusega, ta olgu
«vabaduse risti saajad, peale selle ilmamaata dest näha, on walimine haruldaselt ja ko ainult kiriku teener, kuulutagu Jumala sõ
inimestele ja wäiksemaa omanikkudele, kes guni ka sakstele ootamata üksmeelselt läbi na. (See oli endise Tartu ülikooli usutea»
teeninud rahwuslises sõjamäes, antakse ees wiidud. Saksad kartnud ka sellel sinoodil duskouna hüüdsõna. Viimane usuteadlas»
õigus rnaasaamtsel. Ka pikaajalistele rent mhwuslist ..wägistamist" lätlaste poolt, se te konwerents Tartus asus aga seisukohale,
nikkudele antakse see maa. mida nad harinud, da enam. et sinood olnud kokku kutsutud ja et õvetaja peab rahwa elust kõigiti osa wõt
piiskopi walimine ette kirjutatud siseminist- ma.)
pärisomanduseks ilma tasuta.
Wõiks arwata, et piiskop Irbe nii kõik
Riik annab uutele asunikkudele iluta prot ri poolt. (Kui meie siseminister sarnaseid
sentideta laenu kujul ligi 30 puuda talwe- ja käskusid hakaks wälja andma, mis ütleks lõhed ja wahed sakslaste ja lätlaste wahel
ligi 50 puuda sui-rukkid seemneks. Laenu siis küll Lui Olesk!). Aga sakste kartus oli tahab kaotada, et ta ise waenuliste poolte
peab äratasuma 10 aasta jooksul, hakates 5. asjata. Läti pastorite rahwuslus oli näh lepitaja ja wennastaja osa tahab etendada.
aastaga peale maa saamist. Uued asunikud latvasti hoopis lahtunud ja walimised läk Kuid ootmata pööre wõtab ta kõne. Ta on
ei tohi maad müüa ja wäljarentida, wälja sid ladusasti, isegi kinnist hääletamist poi kui Aabraham kes Lotile ütleb: Ärgu olgu
arwatud sõjamäe teenistusse kutsumise, oma und waia. Waid sinood tõusis kaks korda riidu minu ja sinu wabel, lähed sina pare
mat kätt, lähen mina pahemat: lähed sina
walitsuse wõi riigiteenistusse määramise ja püsti ia - taks piiskoppi oli walitud.
Wäga iseloomulik on esimeie walitud pahema! kätt. lähen mina paremat... Olgu
haiguse juhtumisi (siis wõib maad wälja ren
tida). Need, kes 8 aasta jooksul peale maa piiskopi Irbe kõne, millega ta wali lahutatud jäädamalt Läti kogudused ja õpe
saamist ei ole asutanud korralikku majapida jäte poole pööras. Esiteks ütleb ta, et tajad Saksa kogudustest ja õpetajatest. On
mist, kaotawad maa, kui aga 10 a. kõik tin nüüd peab waikima jutt usklikkudest ja usk tarmis, et Saksa kogudustel oma ülemkarja
gimised täidetud, siis wõib omanik maaga ntatutest pastoritest Lätis. Koguduste ne oleks. Paneb ette omalt poolt Saksa
wabalt ümberkäia: müüa, rentida jne., ta ei poolt tehtaw wahe pastorite, sakslaste ja koguduste piiZkopiks Poelchau. Matkides
tohi ainult maad äramüües jaotada teda wäik lätlaste, wahel peab ka kaduma. Siin nagu tõuseb sinood teist korda üles ja teine piis
sematesse tükkidesse, kui 8 hektari.
kõneleb mees, kes eneses jõudu küllalt tun- kop on ka walitud.

Teedu maaseaduss pza'ooned.
Leedu Afutaw Kogu wõttis wastu maa
seaduse lõpulikult 15. weebruaril k. a. Sea
duses on 12 osa wõi 56 paragrahwi. Te, na.
on ettenähtud, et wõõrandamise alla (ehk loe

takse riigi maafondi) iuuluwad kõik endised
kroonumaad, mõisnikkude ja maapankade
maad, mis peale 1904. a. jaotatud Wene
mõisnikkudele ümberwemstamise mõttes.
1863.«.rahutuste osawötjatelt konfiskeeritud
maad, kiriku maad, mõnesuguste eranditega,
Bermondt-WicgelitshijaPoola sõjamäes tee
nijate ja Leedu washi sõdijate maawarandu
sed, mis suuremad kui 80 hektari. Välja
maalased peawad oma maad likwideerima 3
aasta jooksul, müües neid Leedu alamatele;
wastasel korral wõõrandatakse surwe abil.
Wäljamaalastcks loetakse siin need isikud,
kelle maad Wene walitsuse ajal loeti wälja
maalaste warandufeks. Mittewõõrandatud
osade endistel ymanikkudel on õigus wälja
walida iseenese jaoks 80 hektari laiuses, wii
mases wõib olla 25 hektari metsa.
Kõige pealt wõõrandatakse kõige rohkem
hooletusesse jäetud suurmõisud, aga talud
kuni 150 hekt. kõige wiimati. Hoonetest en
distele omanikkudele jäetakse tarwilikumad.
Kiriku ja kloostrite ja muu kiriku asutuste
maad wõõrandatakse üleüldiste tingimiste
Põhjal, aga katoliku kiriku maawaranduste
wõõrandamisel peab tähelepancma kanoniliste

õiguste normisid. Wenelasta poolt ärawõe
tud kirikud ja kloostrid antakse tagasi endis
tele omanikkudele.

Maad antakse kõige pealt mõisa sulastele,

keS teda harinud ja kohaliste wüikseniaa oma
nikkudele, kellel on wähem kui 10 hektari
(juurelõige), ja siis neile ja nende järeltule
jatele, kellelt maa peale 1801. a. ära wõeti
ja ühendati mõisatega. KüladeS ilmamaata
inimestele antakse B—2o8—20 hekt. maad, wäikse

maaomanikkudele lõigatakse juure kuni selle
normini. Maaseaduse läbiwiimisel jaotatakse,
kui V? küla elanikkudest on nõus, kõik küla
üksikutesse taludesse. Maa ametnikkudele an

takse i/2—2 hekt. maad. Ka linna sulastele
ja töölistele jaotatakse maad elamishoone ja
aia jaoks. Peale selle antakse maad põllu
majanduslistele koolidele, eeskujulikkude ma
iapidamiste sisseseadmiseks, uutele kogudus-

Lutfifer. a
Jean de la Hireü romaan.
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villa asub Kalmarist loo
depool, kümme minutit jalgsi minna linna
keskpaigast. See on suur maja XVIII, aas
tasajast. Teda ümbritseb ilus park, kus
lookleb oja, mille kaldal uhked remmelgad
kaSwawad. Nortmundid, alal hoides oma
Prantsuse südame ja waimulaadi, olid jää
nud 1871. aastal oma wanaSse Elsassi mõt
sa, kus neil suured ketrustöökojad olid. Peale
selle oli neil määratu hulk põllumaad. Pä
rast Elsassi ühendamist Saksamaaga püsisid
Nortmundid tagasihoidlikul, järelandmatul
la koguni protesteerima! seisukohal Preisi
wõimude wastu, missugune olek neile palju
raskusi tõi. Nortmundid pärandasid selle
oleku muutmatalt põimest põlwe.
Km 1918. aastal Kolmar jälle Prcmtsus
maa omaks, sai, olid Nortmundid esimesed,
kes ausse tõtrsid, tasuks raskuste eest, mida
nad 47 aastat olid pidanud kannatama.
Sel aastal, mil Jean de Sainclair Nort
nmndi perekonda ootamata rahutust tõi, sei
siS fee perekond koos kuuest isikust: wanaisa
Charles, kes oma 74 aastast hoolimata meel
öigr kõbus oli: tema poeg Louis, 40 aastat
toana; ja wiimaks selle paari kolm last:
Paul, Pierrette ja Jacqueltne. Poiss oli
alles hiljuti Saint-Cyr'i sõjakooli pondud
Mõlemad tütarlapsed, kes olid palju noore
mad oma wennast, kõigest 12- ja 10-aastased.

õppisid kodns ema ja diplomeeritud toolita
janna juhatusel.
Jättis Corsat'i ja Pilou autoga MühlHanseni, sõitis Sainclair weel samal päewal.
11. mail, Kolmari, kuhu ta koll 19 jõudis.
Mühlhausenis oli Sainclair mitmes
käinud, igal pool ise wäli
musega. Igal pool maksis ta toa 24 tunniks
ette. Ta läks sisse ühest uksest, tuli wäljc
teisest, isegi aknast, kui see wõimalik oli. Te>

mai oli kaasas ainult kerge öökott, mis sisal
daS Parukaid, riideid ja muid tarwilikke as
ju wälimuse muutmiseks. Kui ta Kolmaris
rongile läks, ei oleks teda ka Corsat ja Pi
lon ära tunnud. Temal oli kaubandus-agen
bi?S muutunud Pommerni junkru nägu,
wälimuS, kõnnak ja kombed. Niisugusena
«rataS ta wähem tähelepanu ElsaSsis. kus

seda sorti mehi, iseäranis linnades, sagedasti
läbisõidul wõib näha, ilma et neid tähelegi
pandaks, kui nad mõnda iseäralist tempu
toime ei pane.
Niisugusena wõiks ta, kui see tarwilik
peaks olema, ka Saksamaal liikuda, leides
igal pool ainult wastutulelikkust ja poolehoi
du. Kuid niisugusena ärataks ta aga Rem
melgate willas teatawat tähelepanu, sest
Nortmundid ei olnud harjunud wastu wõt
ma puht Preisi tõugu inimesi.
Majahoidjale, kes temale aia suure raud
wärawa ukse awas, andis Sainclair nime
kaardi, millel seisis: „H?inz von Krafft,
kaubandusagent Berliinis, Londonis, Parti
sis, Roomas." Peab tähendama, et Õönägi
jal oli tema öökoti salataskus walik nime
kaarte mitmesuguste nimedega, mitmesugus
te elukutsete ja rahwuste jaoks, peale selle
weel pool tosinat passe wormilikkudel blan
kidel ning tarwilikkude allkirjadega ja tem
pelmarkidega warustatud.
Olge nii lahke, ja andke minu nimekaart
herra Louis Nortmundile. Palun ütelge
temale, et minul on temaga kõneleda wäga
tõsisest ja tungimast asjadest, mis temasse
isiklikult puutrnvad. Toonitan, wäga tõsis
test ja tungiwatest asjadest.
Ta ütles seda Saksa keeles ja kõrgil too
nil, nagu see junkrule kohane.
Majahoidja tegi mossis näo, luges uues
ti nime kaardilt, silmitses tigedalt külalist,
näitas siis käega keskpuiestee poole, mille
ääres pingid seisid, ja urises:
Olge nii lahked ja oodake sea! ühe
pingi peal. Annan kaardi teenrile. Ma ei tea
küll, kas herra Louis täna wastu wõtab,
iseäranis sel tunnil, kus iga silmapilk söö
makella on oodata.
Kuna fee nõndanimetatud- Heinz von
Krafft pingile istus, läks majahoidja oma
telkmajakesse, wajutas kaua elektrikella itu>
pu peale ja tuli siis uuesti wälja.
Walgel trepil, puiestee otsas, muruplat
si taga, tuli nähtawale must kogu. kes tre«
pist alla tuli, ümber muruplatsi läks ja rut
tu telkmajakese poole sammus. See oli
teener, kellele majahoidja kaardi üle andis.
Prantsuse keeles külalise sõnu korrates.
Teener heitis imestanud pilgu Heinz von
Krassti poole, kes rahulikult pingil istus,
ja läks siis sama ruttu tuldud teed tagasi.
Kulus mõni minut.

Äkki kostis telkmajakesest kõlistamine.
Herra. ütles majahoidja, külalise
poole kerget kmnardust tehes. Olge head ja
minge, kuhu puiestee teid wiib. Teener
wiib teid sisse.
Wäga kena! ümises Sainclair rahul
datult, siin on organisatsiooni, korda, distsi
pliini, kiirust. Kui herra Louis Nortmun
di nägu mulle niisama meeldib, nagu tema
maja ümbrus, siis jutustan temale kõik:
temast saab minu wäga tarwilik abiline ja
tema villast peakorter minu operatsioonide
le, mis, nagu arwan, mitte wäikse ulatuse
ga et saa...
Kui teener temalt tema öökoti ära oli
wõtnud, wiis ta teda wäiksesse ja kainelt
uwöbleeritud kabinetti. Sainclair seisis
äkki kõrge kaswuga, laiade õlgadega, tõsise
ja täiesti paljaks aetud näoga, sügawate
siniste silmadega ja wahaste, lühikeseks
lõigatud juustega mehe ees. See mees
ütles selge ja külma häälega Prantsuse kee
les:
Mina olen Louis Nortmund. Teie,
mu herra, olete end wäga imelikul wiisil
teatada lasknud. Missugused on need tõsised
ja tungiwad asjad, millest teil minule on
kõnelda, ja mis minusse isiklikult puutu
tvad? Palun kõnelda selgelt ja lühidalt.
Minul on ainult mõni minut aega.
Louis Nortmund ütles need sõnad püs
ti seistes ja ta ci pakkunud ka oma külalise
le istet.
Tubli! hüüdis Heinz von Krasft nae
ratades. Teie olete just niisugune, nagu
ma teid soowisin, herra Nortmund. Meie
wõime tvabalt kõnelda. Kuid kõige pealt
üks küsimus, mille peale ma teid tungiwalt
palun wastata. Kas teie tunnete seda m
me: Jean de Sainclair Õönägija?...
Nortmund oli üllatatud, kuuldes niisu
guseid sõnu kõige puhtamas Pariisi Prant
suse keeles kaubandus-agendiks muutunud
Preisi junkru suust. Ja ta ütles teatama
patriootliku uhkusega:
Kes ei tunneks suure prantslase
Jean de Sainclairi Õönägija nime ja üle
ilmliselt kuulsaid tvägitükke, millest kõik
maailma ajalehed täis on olnud?...
Sainclair naeratas kergelt, ja tema pil
gu! oli wastupanemata kütkestaw wöim.
kui ta ütles:
Mina ei ole mitte Heinz von Krafft.

mu herra, ja see wiis, kuidas teie mulle
'wastasite, paneb mind natuke punastama,
kui teile seletan, et mina olengi Jean de
Sainclair Õönägija...
Teie! hüüdis Louis Nortmund.
Mina ise. Kas teie lubaksite mind
minna tualettkabinetti ja mulle anda lasta
minu öökoti, millest teener mind sisse tuues
wäga kohustama! wiisil wabastas. Häwi
tan von Kraffti ära ja sean uuesti jalale
Sainclairi, kelle näojooni teie ajalehtedest
olete tundma õppinud. Siis jutustan pi
kemalt.

Sõnalausumata ja ruttu wiis Louis
Nortmund imeliku külalise enda toalettka
binetti: siis tõi ta ise ka öökoti ja läks se
niks ära, kuni Sainclair oma toaletti teeb.
Veerand tunniga oli Õönägija jälle
Õönägijaks muutunud. Kui ta walmis oli.
tuli ta samast uksest wälja kust sissegi oli
läinud, ja leidis eeskojast herra Nortmun
di ootawat.
Lähme alla, ütles tööstur.
Nad tnlid jälle herra Nortmundi töö
tuppa, mille aknad nüüd kinni olid. Kabi
nett oli walgustatnd mitte ainult suure
kroonlühtri elektrilampidega, waid ka seina
lühtrite lampidega.
Louis Notrmund waatles nüüd selle he
leda tvalgufe käes Õönägijat, kes silmi pidi
pilgutama, sest walgus oli temale liiga he
le...

Qo, mu herra! hüüdis elsaslane wai
mustatult, wäljasirntatud käsil, naerwail
silmil, rõõmust hiilgama näoga. Oo! mu
herra, missugust au sa headmeelt teie mulle
teete!... Jean de Sainclair Õönägija on
siin?... 00. mina ei taha teid küsimistega
tülitada! Teie jutustate siis. kui tahate.
Minu isa sa mina, meie teenijad ja töölised
meie sõbrad ja meie warandus: kõik fee on
teie käsutada. Sest ma arwan. et kui teie
minu juure olete tulnud Preisi nmkru wä
limuse all, siis peab teil selleks wäaa tähtis
põhjus olema. Teil on ees miskisugune
ekspeditsioon, uurimine, saht tvõi sõda
midagi rasket ja hädaohtlikku... Kuid aeg
on õhtusöögile minna. On teil aega sõõ
myeks, enne kui jutustama ja tegutsema
hakata?

(Järgneb.)

Nr. 66
Ms see on? See on ilus ja waga jutt
ühest karjast ja kahest leplikust karjasest.
Aga kui ehk kord ajad tulewad, kus lep
likkude karjaste asemele saamad leppima
tud kui kergesti ei tule kokkupõrge kar
jaste wahel siis on käes ka lõpulik karja
jagamise tund. Kuid ka see pole kohutaw.
Kummagi! karjasel on ju algusest peale
oma kodu ja leiwakott. Ja kari läheb sin
na, kuhu teda aetakse.
Mis juhtub siis, kui ühel piiskopi toolil
kstub modern usuteadlane, ja teisel orto
boks? Kas ei wöi mitte siis juhtuda, et
see wiimane tagandab mõne „uskmata" õpe
taja oma piiskopkonnas, ja esimene wõtab
selle tagandatud õpetaja, kui otsitud töölise,
kahel käel wastu oma piiskopkonda? Siis
wõib juhtuda, et õpetaja, kes täna häbiga
wälja lükati Peetri kirikust, homme auga
astub Pauluse kiriku kantslisse. Ühe piis
kopi otsus ei pruugi ju teisele siduw olla.
Nõnda arwame, et kahe ülempiiskopi ole
masolu ühes kirikus wälja wiib selle kiriku
kaheks jagunemisele. Selle wastu ei saa ju
ka põhjusmõttelikult midagi olla, et igal rah
wusel lõpuks oma kirik ja usk on. Sest,
tõepoolest, igal rahwa! on nii ütelda oma
pärane usuorgaan, omad mõisted ja aru
saamised usust ja kirikust. Zlbsoluutist usku
ja kirikut pole olemas. Kui saksad niisu
guse omapärase rahwuslise usu wäljaarene
mise poole tüürimad, siis ei wõi kellegi! sel
le wastu mitte midagi olla, muidugi nii
palju kuiwõrd see rahwusline usk ei muutu
kõiksaksluse taimelawaks. Kuid arusaama
taks jääb, miks kõneldakse kõlawaid sõnu
ühe kiriku ülesehitamisest ja tema
kaitsmisest lahkuskude ja uskmatuse eest

(„Rev. V." nr. 60), aga walitakse kaks ülem
piiskoppi, mis ühe kiriku jagunemi
sele wiib.
Tegelikult on aga asi wist palju lihtsam.
Saksa pastorid, kelle käes senini kiriku as
jus jäme ots oli, ei saa sisemiselt sellega
leppida, et ülemkarjaseks neile oleks läila
ne. Julstijal on ju raske end juhtima seisu
kohani alandada. Kui juhtida ei saa, siis
juhitaw ei ole ma ka. See on kahe piisko
pi olemasolu põhjus. Sest kui pole sisuli
selt wahet Juuda ja Greeka mehe wahel,
siis pole ometi kahte ülempiiskoppi tarwis
keelemurrakute lahkumineku pärast. Niisu
gust kartust aga, nagu pääseks kord Läti
piiskopi toolile mees, kes Saksa keelt ei os
ka, ei pruugi küll kellegi! olla.
Lõpuks ei saa märkust tegemata jätta
sinoodi korra kohta, kus waliti kaks piiskopPi. Sinoodi! olid koos Läti õpetajad ja
Saksa õpetajad. Ühiselt tvaliti mõlemad
piiskopid. Nii siis saksad waliwad lätlas
tele ja lätlased sakslastele piiskopi. Harul
dane wennalikkus ja üksteise wastastikku
tundmine. Meile aga paistab küll, et loo
mulikum oleks olnud: ühine sinood otsus
tab küsimuse, kas walida üks ehk kaks Piis
koppi. Km on otsustatud, et kaks piiskoppi,
siis jaguneb sinood kaheks ja kumbki pool
walib omale ise piiskopi. Riias talitati
Palju lihtsamalt. On aga küsitaw, kas kõi
ge lihtsam talitamiswiis igakord ka kõige
otstarbekohasem on.

Nõnda kõlab meile esialgu weidi wõõras
tawalt ilus ja waga jutt ühest karjast ja
kahest karjasest. —rt.

Riigikogu
koosolek 21. märtfil k. 8. p. r.
Juhatab abiesimees A. Kerem.
Koosolek a-lgab pooletunnilise hiljaksjää
misega.

Publikumi ruum on kuulajaid tungil
täis. Suurem hulk näib tulnud olewat mga
tööliste kongressilt.
Rkl. J. Piiskar teeb ettepaneku, et
töö- ja puhkeaegade korraldamise, põllutöö
liste tööaja ja palgaolude korraldamise ja
töötatööliste kinnitamise seadus päewakor
ras ettepoole nihlttatccks. Riigikogu lükkab

t>a ja paneb § 1 kohta uuk redaktsiooni ette.

Kommisjoni aruandja ei ühine tehtud
parandustega.

Mõlemad ettepanekud lükatakse hääleta
mfd tWasl. saatuse osaliseks
saab ka kommisjoni § 1, mis 29 häält poolt
ja 39 häält (ka tööerakonna hääled) nmstu
saab.

Rkl. J. Piiskar esineb une ettepane
kuga, mis seadusele sisu tahab anda, sest jä
relejäänud ainuke paragraaf räägib seaduse

.selle ettepaneku tagasi.

täitmisest. Ettepanek lükatakse tagasi.

31. dets. 1920. a. seaduse täiendamise seaduse

damisel esile toodud.

ja lõbustusmaksu muutmise seaduse kohta

Praegusel ajal ei istu poliitilisi süüdlasi
administratiiw teel kinni: Meil maksab nii
gune kord, et iga kurjategija peab otsekohe
kohtuwõimule, kohtuuurijale poltisei wõimu
poolt 24 tunni jooksul üle antud saama.
Teatawasti Praegusel ajal administratiiw
karistust üleüldse enam ei ole, wäljaanvatud
ainult karistused omawoliliselt üle piiri tu

Siseminister K. Einbund tähendab
Redaktsiooni kommisjoni parandu
sed postiagentuuride seaduse, walla- ja maa nende eksiarwamiste peole, mis Rkl. P. Keer
konna omawalitsuste maksude kohta käiwa do ja J. Piiskan poolt ettepanekute põhjen

wõetakse wastu.

Rahaministeeriumi koos
keisu ja palgamäärade muudatuste
seaduses, mis walitsuse esitaja parandustega
kommisjoni tagasi anti, on kvmmisjon ainult
ühe paranduse tarwilikuks leidnud, nimelt
jätta Narwa tolliwalitsuse koosseisu üles üks
ladude Llewaataja. Selle parandusega wöe lemise eest, wäljamaa alamate kohta, ja peale
selle administratiiw-karistused sõjaseisukorra
takse seadus 2. lugemisel ivastu.
Asunikkude ehituslaenu seadus piirkonnas Wene Piiri ääres nende kohta,
kes ilma loata sõjariista vn pidanud eh?
wõetakse 3. lugemisel wastu.
kannud. Ainult need kaks liiki administra
Väikemaapidajate rendilepin
gute pikendamise seaduse § 4 muude tiiw-karistust on olemas. Poliitilisi kui ka
takse Rkl. Palwadre ettepanekul järgmi kriminaal süüdlasi administratiiw korras kin
sett:

.nipidada ei saa.

„Kui rentnik rendilepingu pikendamist
selle seaduse põhjal ei soowi, peab ta sellest
wallawalitsusele teatama hiljemalt 15. ap
rilliks 1922. a. Wallawalitsus on kohustatud
seda teadaannet rendileandjale 7 päewa jook
sul edasi andma. Ei ole sarnast teadaannet
tehtud, siis loetakse rendileping pikenda
tuks."
Endise redaktsiooni järel pidi rentnik ren
dilepingu pikendamise sovwist roallawalitsu
sele teatama. Kuna rentnikka, kes selle sea
duse alla käiwad, umbes 6000 on, siis tekkiks
selle tõttu liig suur kirjawahetus, mispärast
eeltoodud redaktsioon otstarbekohasemaks
leiti.
Rkl. J. Piiskari parandus, wälja
renditud maaala normi, mis pikendamise alla
käiks, 5 tiinu pealt 10 tiinu peale tõsta lü

Rkl. Keerdo järele Hidawat poliitiliste
süüdlaste arw meil 17 tuhandeni ulatama,
meil on aga kokku wangistute arw 2700
2800. Nende seas on poliitilisi süüaluseid

katakse tagasi.

s
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120 ümber.

Kuna amnestia seaduseelnõu 2. lugemisel
tagasi lükatakse ja mingisugust materjali pole

3. lugemisele anda, siis loeb juhataja, et see
seadus on lõpulikult tagasi lükatud.
Koosseisu kommisjoni esitis, mida Põh
jendab rkl. Palwadre, kommunist Paula
J är w e wahi alt wabastannse asjus wõe
takse wastu. Aruandja tähendab, et Paula
Järwe wastu isiklikult ei olewat muud süü
distust ette tuua. kui seda, et ta on kuulunud
Tallinna linnawolikogu komm. rühma ja
noorproletaarlaste ühingusse ning on kandj
deerinud Riigikogu lvalimiste! ametiühisusie
nimekirjas. Need süüdistused ei wõiwat wälja

Seadus wõetakse Rkl. Palwadre pa kutsuda hukkamõistmist ega tagakiusamist.
Riigikogu teeb weerandtunuilise waheaja.
randusega 2. lugemisel lvastu.
Raud tee seaduse § 152 (W. S. K. Selle järele jatkatakse riigi 1922. a. eelarwe
XII koide) täiendamise seadus wõetak waielufi. Sõna saab rkl. E. Kägu (kom
munist).
se teisel lugemisel wastu.
Kõne ajal on juhataja sunnitud Kagule
Amnestia seaduse § 1 juure panewad
tseseisw. sots. (P. Keerdo) pika paranduse mitu märkust tegema ja kõnelejat korrale kut
ette, mis laiaulatuslist poliitilist amnestiat suma.
Järgmisena on sõna rkl. W. E r n i t s'il
nõuab.
Rrl. H. Martna teatab, et s.-dem. rühm (sots.-dem.).
Kõnelejat, kes tabelite ja käsikirja rulli,i saa iseseiswate rühma ettepanekuga ühine-

dega kõnetoolile asub, wõetakse üldise nae
ruga wasw. Kõigil on teada, millest nüüd
SM.
jutt tuleb. Enne kui asja juure asuda, teeb
Ernits paar sisfejuhatawat märkust.
Wiljandi nnmkonna spordiühingu peakoov
olek
Eelarwe ei ole mitte üksi walitsuse polii
ttka, waid terwe maa elu üldine kujutus. On peeti 19. skp. ühingu ruumides ära.
etteheiteid tehtud, et walitsuse poliitika wäga
Peale läinud aasta aruande ja 1922. a.
paremale poole kiskuda. See on alati, et eelarwe wastuwõtmist, otsustati kewadel üle
peale sõda ja rewolutsiooni paremale poole maakondline spordipäew spordi znärgikeste
minnakse, mida praegusel Nõukogude Vene müitmise ja sellekohaste pidudega ära pida
maalgi näeme. See on wäga loomulik asi, dv>, kes Viljandis ja kui wõimalik ka maa
mille Wasw waielda ei saa. Küsimine wõib konnas spordi kursusi korraldaks. Peale sel
selles olla, kui kaugele paremale poole min le otsustati jalgpalli liitu astuda ja maa
nakse ja kuhu kohta sesma jäädakse? Mis konnas astuvatele ja ühingutes olewatele
Eestisse puuwb, siis näeb kõneleja, et wäga spordi ringidele ettepanek teha, wõimoliknlt
kaugele paremale poole minna siin ei saa. jalgpalli mängu edendada.
Selleks on kõige pealt olemas materjaalne
Ühingus on praegu 15 spordi ringi, urn*
takisws. Meie riik seisab koos peaasjalikult bes 100 liikmega, nende seas õige suur prot
wäike-kodanlastest ja wäike-põllupidajatest. sent kooliõpilast, näit. Viljandi spordi ringi?
Suurkodanlust on meil wõrdlemisi wähe ja 60%.
feodaalklassist on ainult riismed järele jää
Juhatusesse waliti O. Vares, J. Palm
nud.
G. Roosmann, R. Mikkelsaar, J. Jbrus ja
Praeguse parempoolse poliitika juures on T. Anderson.
meie riik wäga palju arenenud, sest et meil
Rewisjoni kommisjoni G. Talts, F.
pahentpoolne oppositsioon wäga nõrk on. Mida Schultr ja O. Hänn. Ühtlasi waliti ka esita
kindlamaks ja tugewamaks meie riik läheb, jad jalgpalli- ja ülemaalise spordiliitu,
seda suureni osa tema rikkusest langeb sülle esimesesse R. Mutli, A. Remmet ja R. Mik
kodanlusele. Kujunegu pahempoolne ühine kelsaar, wi imas esse J. Paju, O. Vares
front kuida tahes, suuremale wõimule ei pääse
ja W. Ormisson. —s—
ta meil Eestis mitte enne kui Wenemaa olu
kord ei ole paranenud.
Teated Wenemaalt.
Edasi teeb kõneleja etteheite, et walitfus
pole küllalt hoolitsenud meie riiklise kombluse
Kudas Weuemaal secmnewilja weeiakle
eest. Moraali rikkumisele järgneb harilikult
..Rabotshi" 15. märtsil kirjutab Tsaritsö
sõda. Kui m maaliline wahekord riikide wa uist: Kubermangu ieemendamiskawa ar
hel puudub, siis ei saa ka nende wahekorda wele jõudis siia 333 wagimit seemnewilja.
normeerida. Keegi saadik on Soomes luba Raudteel uxrlitseb kirjeldamata lohakus.
nud niiwiisi ütelda, et Soome riigi keelusea Wäga sagedasti tuleb wili ilma kaaskirjade
duse kulul elawat keegi naabrini? jne.
ta, weel sagedamini puuduwad aga wiljawa
Nüüd esitab kõneleja andmeid piiritus gunitel plombid. Seemnewilja kui ka nälja
produktsiooni kohta. Näitab, et suurem osa hädaliste wilj-a warastatakse kõige häbema
piiritust on kodus ära joodud, kuna wälja tamal kombel. Teedel hulguwad alaealised
õige wäike kvantum on weetud.
ja mitmesugused kahtlased isikud ümber,
Kuritegewus on alkoholi müügi ajal uuristawad wagnnite põrandad läbi ja wa
tõusnud. Umbes 2 miljardi marka lähed rastawad wilja. Igal laadijal, wahil ja la
meil aastas wunajoomise peale. Keelusea dutööliwl on iseäralised taskud, kuhu kuni
duse läbiwiimiseks ei ole praegu eeldusi; seda 45 naela wilja ehk jahu mahub. ETA.
wõiks tulewikus teha.
Usurandamine omale hauale.
Setumaast kõneledes seletab, et seal we-.
Ameerika
Venemaale abiandmise komi
nestamise poliitika edasi kestwat, mida sise
tee
eiitaja
saadad
„Chkago Tribune'ile" tea
mi.yisteer.rum kahjuks, et takistawyt.
teid kirgiiside olukorrast Orenburgi?, kuju
Koosolek lõpeb kell 10,5 min.
tades järgmist koledat pilti:
Lai tee wiib surnuaiale, mis asub um
Riigikogu koosolek
bes VA kilomeetrit linnast eemal. Kui näl
on täna kell 5 p. l.
Päewakord: 1) Rahaministeeriumi gijad linnaelanikud tunnewad, et nende
wiimane jõud kaob, lähemad nad wankudeK
koosseisu ja palgamäärade muudatused
kolmandal lugemisel. 2) Väikemaapidajate ja ttmarudes teed mööda surnuaia poole, et
rendilepingute pikendamise seadus kol seal surra, sest nad usuwad, et sel juhtumi
mandal lugemisel. 3) Seadus raudteeseaduse sel, kui nad otse surnuaial maha warisewad,
§ 152(28. S. K. 12. köide) täiendamise kohta nende kehadele aset antakse pühitsetud maa
kolmandal lugemisel. 4) Riigi 1922. aasta pinnas.
Iga paew kukuwad selle käigu juure?
eelarwe. 6) Töö- ja puhkeaegade korralda
mise seadus rkl. P. Keerdo, E. Joonas'e, J. teele maha mõned rändajaist, ja jääwad sen
Piiskar'i, E. Kägu ja J. Wanja esitts.. 6) na kolmeks, neljaks väewaks wedelema, ku
Seadus põllutööliste tööaja ja palgaolude ui neid käru peale korjatakse ja suurde lah
korraldamise kohta töökaitse kommisjoni lisesse auku keset surnuaeda heidetakse.
esitis. 7) Töötatööliste kinnitamise seadus Peale selle jäänud aga weel sajad surnuks
kommumstlise tööliste rühma esitis. 8) had matmatalt surnuaiale wedelema.
—ci—
Seadus maaseaduse § 1 märkus 1 punkt 2
muutmise kohta rkl. H. Koch'i, G. Stackel
Ameerika ajalehe junbelivSew
bergi. M. Bock'i ja V. Petzold'i esitis.
Pühitsedes juubelipidu, annawad suure'
mad Ameerika ajalehed wälja tingimata
wõimalikult paksu, mitmesajaleheküljelise
kool.
juubeliraamatu, milles kirjeldatakse pikalt
ja laialt lehe ajaloolist arenemiskäiku.
PSr««S koolist wäljahedetud
Hiljuti pühitses „New-Uork Times'i"
õpilas e tagasiwötmise kohta
Adolt OHs oma 25-aastast
teatatakse meile, et Pärnu ühisrealgümnaa juubelipäewa, mis oli ühtlasi ka lehe pidu
siumist streigi pärast wäljaheidetud õpilas päeivaks.
telt, kes uuesti kooli astuda soowiks, pal
Ei puudunud muidugi teada, ka keha'
wekirjade wastuwõtnnse tähtaeg lõppes 20. kas juubeliraamat, kust on näha, et aastal
märtsil. Selle päewa õhtuks andsid kõige 1896., minnes Achsi kätte, oli «New-Pork
125 õpilase wanemad, peale mõne üksiku, Times" peaaegu wäljasuremas, sest ta ilmuS
tagasiwõtmise palwe ära. Palwekirjade was ainult 18.000 ekseplaaris ja sai iga poew
tuwõtmine kestis sellepärast, et tarwis oli 1000 dollarit kahju.
kõiki palujaid (endisi õpilasi ja nende wa
Aastate jooksul andis Ochs lehte wälja
nemaid) põhjalikult üle kuulata. 21. märt laenatud rahaga ja pani wisalt wastu ras
sil waatab pedagoogika nõukogu ühes wane kustele, mille ees mõni wähem energiline
mate komiteega palwed läbi, ja paneb järg mees oleks kohkunud, ning wiis lehe ärili
misel päewal ministeeriumile nende õpi selt ja tehniliselt hiilgawasse seisukorda.
laste nimekirja ette, kelle kohta ta niiwõrd
Praegu trükitakse „New Jork Timcs'tft
tõsiseid wabandawaid Põhjusi leidnud, et 360.000 eksemplaris. Kuulutusi oli tal 25.
wõimalikuks peab nende tagasiwõtmifeks aasta eest 2.227.196 rida aastas, nüüd on
luba paluda. Arwatawasti ei saa ministee neid 23.747.395 rida. Lebe äriline läbikäik
rium neid lubasid ohtralt anda, sest juurd on aastas 15 miljoni dollari peale tõusnud.
lus on selgitanud paljude õpilaste tõsist
Juubeliraamatus * toonitatakse ikka ja
jüüdi wahejuhtumise tekkimisel ning arene uuesti, et „New Nork Times" olla täiestt
misel.
iseseisew ning ~rippumatu" ajaleht.
Koolitöö Paastu-Maarjapäetval.
Tõepoolest on ta päris warjaimatult
Haridusministeeriumi kooliosakond on suurkapitalistide teenistuses ja hoiab hoo
teataiiud, et apostliku-õigeusulisi õpetajaid lega oma weergudelt eemale kõike, mis wä
ja õpilasi wõib 25. märtsil, f. o. Paastu- hegi wõiks seista wastolus noide huwidegv.
Maarjapäewal, wabasrada neist tundidest,
Sellega on ka feletataw, et teadete roh'
millal neil waja on usulistest talitustest osa kuse poolest improneeriw leht paljugi jätab
wötta. abe.
foowida kwalitatiiwselt ja eetiliselt.
ooo———

—ooo——
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Rahtvamaiandus.
MajanduSline kriis Tfheho-SlowakkiaS.
Tsheho-Slowakkia töösturite keskliidu pea
sekretääri aruande järele läheb kriis TshehoSlowakkia tööstuses ikka terawamaks. Mak°
sujõuetuks jäämiste arw kaswab. Tööta
töölisi oli läinud aasta nowembris 22.999,
tänawu 15. weebr. aga juba 49.999 ja hil
jem on nende arw weel suurenenud. Täna
wu aasta esimestel kuudel ei ole wäljawedu
pooltki nii suur kui selsamal ajal eelmisel
aastal. Tshehi krooni kursi tõusmine on
kriisi terawamaks teinud. Toiduainete töös
tus ei suuda enam midagi wälja wedada ja
et oma riigis ka nõudmine wäike on, taga
wavad aga suured, siis surutakse hindasid
alla. Vabrikud linnades töötawad ainillt
49 prots. sellest, mis nad suudaksid.
Paberiraha hulk nõuk. WeneS.
Rõuk. Vene õrna tegelast? tõenduse jä
rele on Venemaal 1. juulist 1914. a. kuni
31. dets. 1921. a. paberiralm hulk 197.762
korda suuremaks kaswanud. Kaupade hin
nad on sellesama aja jooksul 91.679 korda
kallimaks läinud. Rahahulk on kaswanud
1.639 miljoni pealt 17.593.999 miljoni peale.
Rootsi-Wcue kaubaleping.
Rootsi oma lehed naitawad, et RootsiWene kaubalepingul iseäralist tähtsust ei
ole. Wenemaa ei etendanud Rootsi majan
dusliseS elus enne sõda suurt osa. Aastal
1913 oli Rootsi sissewedu Wenemaalt umbes
3M% üleüldisest sisseweost, kuna Rootsi
wäljawedu Venemaale umbes 4% üleüldi
sest Rootsi wäljaweost oli.
MajanduSlised raskused Rootsis.
Rootsi on läinud aastal wäljamaaga
Vool wähem kaubitsenud. kui aasta ware
malt. Iseäranis on laewaühisuse tööstuses
surweaega tunda. Uute laewade ehitamiseks
on wäga wähe tellimisi antud. Täidetakse
wanu tellimisi ja tehakse parandusetööd.
Wiljahmdade tõus Saksamaa!
keStab edasi. 1. märtsist saadik 16. märtsini
plik nisud, nagu „Voss. Ztg." kirjutab, 85
marku tsentner, rukkid 65 mk., odrad 199 m.,
kaerad 99 marka ja mais 59 marka kallimaks
täinud. Põhjus seesama, mis waremalt.
Baliswaluuta kallis ja maailmaturult ei
ma wilja odawalt osta.
u«s kaalihinna tõstmise.
Saksamaa kaalisündikaat tahab kaalihinda
Me 29—25 prots. tõsta. Otsus tehakse 21.

Kaubahindade töstmised Saksamaal.
Saksamaa wärsketest lehtedest leidub jälle

rida teateid uutest kaubahindade kõrgenda
mistest. Tõstetud on hinda kiwisütel, tina
saadustel, pärmil, puuwillasel lõngal jo
riidel.
Tööpuudus Hollandis.
Tööpuudus Hollandis on kaswamas
Kaupade wedu wäheneb.
MajandnSlised teated Daanist.
(Eesti konsulaadilt Kopenhaagenis.)
Karjasaaduste hinnad Kopenhaageni tu
rul 11. märtsil 1922. a.°. Sealiha pr. kg. 199
kuni 239 ööri, lehmad pr. % kg. (elusalt)
12—34 ööri, härjad Pr. % kg. (elusalt) 18
kuni 32 ööri. wasikat pr. % kg. (tapet.) 55
kuni 142 ööri, wõi pr. kg. 319 ööri, rõõsk
piim Pr. kg. 29, niunad pr. kg. 179. ETA.
LinakaswatuS Aafrikas.
Linakaswatajatele tulewad uued wõistle
jad. Times Trade Suppl. loeme, et Briti
Jda-Aaifrikas, Kenias, on hakatud linu kas
watama ja asi seal suuresti edeneb. 1920. a.
oli Kenias linade all 24.174 akrit, kuna
aasta warom ainult 9.297 akrit oli. Läbisti
saadakse akri pealt (akr natuke suurem kui
Riia wakamva) 1,79 tsentneri (tsentner
3 puuda) linakindu, 2,35 tsentneri takku ja
1,32 kotti, 238 naela kotis, linaseemet. Ke
nias on linu enne wees leotatud, nüüd aga
kaste käes hakatud maas hoidma. Tööjõu
pimdus teeb lmakaswatamisele takistuft«
Tunnistatakse, et Kenias wõib ainult siis
linu kaswatada, kui kasvataja tolme puuda
linaseemne eest ühe naelsterlingi saab.

Ärimehed, etictoõtteb f«
•fatufeb, Itttatr (ttttltltnitC
ncafj« «isegal
Illustreeritud sahiajakirza

Lihawõt t nvmmct
ilmub suurendatud kaustas ja

mitmewärwilifes trükis aprilli
kuu eflmes ei vLewadel ning
saadeta ise üle terve riigi tu«

handstes

laiali
K««l' tuste M«bt
1. khk. IBM mk.. '/» ihk. 800
mh. '/4 lhk. 450 mk.. »/* lhk.
250 mk. kaantel 50 prots. k l»

Unu Aadress: ,Se,ti

Wilj andis. Telefon IOV.

märtsil.

hefe raswaprotsendiga, kuna kõrgemaa leh
nlad, nagu anglerid, Harzi ja Jersei lehmad
Prof. Dr. pliarm. Bernard Grewing
ja mägestiku lehmad, nagu SimmenwaÜ ja
Montawoni omad Piima wähem annawad,
(Tartu).
aga ta raswarikkam on.
(Järg. Vaata ..Tall. Teat." nr. 59.)
Peale selle kujuneb piimahulk ja koosseis
Piima kovSjeiö, olluste omadused ja tarwita weel teiste tegurite, näit. lehma wanaduse,
mine toiduaineteks ja tehnUisteks otstar lüpsmahakkamise aja, piimalehma toitmise,
beteks.
töötamise, liikumise jne. järele.
Piimas on kõik osad, mis noorele looma
Hakkame nüüd üksikuid tähtsamaid pii
ke kaswamiseks tarwilikud, nimelt peaasjali maosasid waatlema.
kult munawalge. rasw, söehüdraadid ja soo
1) Munawalgekehad. Nende all mõiste
lad, wäiksel hulgal on ka looumde ja inime wkse niisuguseid orgaanilises looduses ette
se piimas kolestesini. letsithini, kreatinini, tulewaid kehasid, mis oma olluslise koossei
kuseollust ja gaasisid leitiid. Toitmise ja su Poolest seeläbi eralduwad, et neis peale
haiguse mõjul wõib wahel piitu.as ka ollusi süsiniku, wesiniku ja hapniku weel alati läm
leiduda, mida seal loomulikult ei ole ja mis mastikku ja mõnedes ka fosfori ja wääwlit
varast, kui põhjus kõrwaldatakse. jälle ära on. Hamarsteini järele on piimas kolme
Saowad. Piiina peaosad on igas isesuguses seltsi munawalgekehasid, nimelt kaseiini, lakt
pmnajordis selle järele, missugune loom ja albumini ja laktgbobulini. Wiimaft on pii
missugused kliimalised ja geoloogilised tin mas wähe ja ta! on albuminiga mitmed ühi
gimised on. muntunrns nrnhekorras olemas. sed omadused, sellepärast nimetatakse neid
Fleischmanni järele on loomulikus lehmapii „sulawaiks munawalgeks". staseiin on nii
mas läbisti 87,75 prots. wett. 3,49 prots. sugune munawalgekeha, mis wees ei sula ja
raswa, 3.15 prots. juustuollust. 9.15 prots. tal on happe iseloom. Lubjahüdradis sulab
Zulamaid nnmawalgekelMsid, 4,60 prots. pii ta ära ja siis on kaseiini ja lubja ühendus
masuhkrut, 9.75 prots. tuhka. Üksikutest osa tvees sulaw. Sel kujul, nimelt kaseiini
dest kõigub kõige wähem tuha protsent, roh lubjaül)endusena on kaseiin ka piimas ja
kem fdifum on juba piimasuhkru ja muna sellepärast nimetatakse teda, et tema ja puh.
walge hulk. kõige enam kõigub aga raswa ta kaseiini wahel wahet teha, juustuolluseks.
protsent. Kuigi üleüldiselt üksikute lehmade Piimas on kaseiin kui juustuollus paisunud,
ja lüpside kohta wõib öelda, et mida suurem sulamata olekus. Et kaseiini sellest olekust
toodud pttum hulk, seda wähenl on piimas kõmasse olekusse wiia, nii et teda kas toidu
kmwollust ja raswa, siis on sagedasti ka tä aineks (kohupiim, juust jne.) wõi tehnilis
hele pandud, et lugu wastupidi on.
teks saadusteks (juustugummi, juustukitt,
Et üksikud lehmad wähe wõi palju, ras laktit jne.) wöiks tõotada, tarwitatakse ka
warikast wõi lahja Piima annawad. tuleb leiinisulatiste omadusi ja lastakse kaseiin
Jön ja üksiku looma enese omadustest. Üle. kas happe wõi juuStnlabi juurelisamise !ä
AdisÄt onnawad nõndanimetatud madal -bi kokku minna. Piima paksuksminemisel
<*» lehmad, kelle sekka Hollandi ja Friesi oodatakse, et piim kas ise hapuks läheb, kui
}itg. «Mraiolfe, valju piima wördlemisi wä° teatud jagu piimahapet on tekkinud, wöt
?i mcst ja piima aaduslest.

p Kakimnst* hääletumata.

fVur"-'"- ümberfiH&aminw-kaub&jutuš,

/Mrttfftn* tõi • üttist*s«uux.

%rn*t V*birm»tuõt

„KalaaSsandus"
nr. 16 ttmunVd
40 lhk., piltidega. Hind endiselt 20 mci
Saada igalt poolt.

Pealadu: Merip.iestee
nr. b, Tallinnas.

Aastatellimifi wvetatse «eel wastu, hind

200 marka ühes Aasta
raamatuga"

Brasiilia ühisriikide juubelinäitus.
Brasiilia wabariigi 199-aastase iseseis
wuse juubeli puhul peetakse Rio de Jcmeiros
7. sept. 15. now. tänawu ka juubelinäitus
ära, nagu meile saadetud prospektist näha.
Näitus peab awaldanra, missugust edu Bra
siilia rcchwas oma 199-aastase iseseiswuse
jooksul on kultuuras ja tsiwilisatsioonis suut
nud saawutada. Väljamaa tööstust kutsu
takse näitusest osa wõtma. Brasiilia weab
sisse peaasjalikult suguloomi, tooresaineid,
poolwalmis ja walmis asju ja mitmesugu.leid toiduaineid, wälja saadab aga puuwilla,
riisi, suhkrut, gummi, kakaot, nahka, tubakat,
willa jne.
Saksa lehtedes ilmusid aeg-ajalt teated
kuulujuttudest, et juba tänawu sügisese wilja
ostmiseks lepinguid tehtawat ja palju roh
kem hinda lubatawat kui wili praegu mak
sab. Nüüd on, teatab „Voss. Ztg.", wilja
kaupmehed ja kaubanduskojad walitsusele
ja riigipäewale ettepaneku teinud, et kõik le
pingud, mis 1922. a. wiljasaagi kohta enne
15. juulit tehtud, makÄMtfetaks tunnistataks.
ÄhiSriikide wäljawedu wähencb.
Herald" teatab, et ühisriiki
de wäljawedu weebruaris 251 miljoni dol
larit suur oli, kuna ta samal kuul eelmisel
aastal peale 486 miljoni dollarit tõusis.
Sissevedu oli 217 miljoni dollarit, eelmisel
aastal 214 miljoni dollarit. Kulda tood»
28.199.999 dollarit, eelmisel aastal aga
42,626.000 dollarit.
ühisriikide tviljaturul
on ostjad wiimase! ajal tagasihoidlikumaks
läinud, sest et wiljapöldude seisukorda' Par»
jälle walatakw rõõsale piimale hapet, ena
masti lahja äädikuhapet sisse. Mõlemal
juhtumisel saadakse piima Paks, mis kaseii
nist koos seisab ja mida piimatalituste keeles
kohupiimaks nimetatakse. Kui piima juustu
labi abil kokku minna lastakse, siis sünnib
see umbes 28—40* Q. soojuses. Sel wiisi!
kokku aetud piima paks ei sula peaaegu
pvees, ei kleebi ja ei määri. Kohlwiimast
läheb ta keemiliselt ka weel sellepoolest lah
ku, et temas calcium fossaati rohkem on.
Piimaweöelas. mis järele jääb, kui paks on
kokku läinud ja rasw suuremalt osalt sellesse
jäänud, on peale wähese hulga raswa weel
ainult albumin ja globulin, piimasuhkur ja
tuhk.

2) Piimarasw. Rasw on piimas iväikes
te kuulikeste kujul. Neil kuulikestel on mu
nawalgeollus ümber ja fee takistab raswa
munakeste kokkuliitumist piimas ja nende
ühendamist wõitegemisel. Naswakuulikeste
suurus on üheS ja sellessamas piimas mit
mesugune. Kõige slturemad on 9,91 mm.
Wärskelt lüpsetud Piimas on rasw sulas
olekus. Niisugusesse olekusse jääb ta ka
tveel siis, kui piim ära jahtub, ja koguni
siis, kui ta nii külmaks lastakse minna, et
wöirasw ära languks. Kui piim kauemini
seisab, näib üks osa rasivaterakesi ära han
guwat. Kui mingisugune keha weel niisu
guses temperatuuris wedel on, milles ta ha
rilikult juba ära hangub, siis wõib teda
raputamise läbi jälle loomulikku olekusse
wiia. Seda omadust kasutatakse, et piima
raswa wõi tujul saada. Raputamise läbi
mõjutakse, et raswamunakesed wõiks ühine
wad. Puhas wöirasw on peaaegu ilma
lõhnata ja maiguta ja ivarwi poolest walge
kuni kollane. Võina on tal aga juba pee
nike. hea lõhn ja maik. mis teda ühes selle
ga, et ta ke.gesti seedib, arn. -.statud toidu-

maks peetakse kui ükswahe. KanaadaS, Lõu
na-AmeerikaS ja Austraalias on weel küllalt
wilja tagawaral, nii et Euroopa uue lõiku
seni wõib läbi saada. India hakkab juba 1.
mai ümber uudsewilja wälja saatma. Saks
lased tunnistmvad, et mitte maailma turu
seisukord neil wiljahindasid kalliks ei aja,
lvaid oma raha kurs.
Rukkihinna langemine ühisriikides.
Rukkihind on wiimasel Chicagoö
alaliselt alamale langenud ja lepingud, mis
pikema aja peale tehakse, näitmvad seda oda
wamat hinda, mida kaugemal lepingu täit
mine seisab.

Breslau messe.
ETA. Berliin, 29. märtsil. Breslaust
teatatakse, et esimese messepäewa tagajärjed

rahuldawad on. Näitusel käijaid oli 39 tup
Hat. Wäljapanejaid on 3999.
Kunstlik marmor.
Peale kalli hinna on loomulikul marmo
ril oma puudused. Sellepärast on hakatud
kunstlisr marmori tegema mida majade ehi
tamisel jne. tarwitatakse. Kunstltst
ri tehakse suuremalt jaolt gipsiühendusest,
nii siis marmoritsemendrst, gipsist, kiwija!hust, põletatud lubjast, wärwist sa liimollu
sest. Nõndanim. Borhardti kunstmarmori
tehakse, nagu „Velthandel" kirjeldab, 199
osast puhtast sömerkiwi (kivartii) jahust,
kuuest osast söehapust lubjast, neljast osast
gipsiü kolmest osast põllukiwist (Feldspat).
kolmest osast talkist ja wäiksest osast infusori
mullast (Kieselgur). Need niisutakse ära,
surutakse wormis teatud kujusse ja põletatak
se siis kõwaks. Tehakse ka li>ccl nutincsi
muust segust kunstlist marmori.

PUUDU: iQstHfPtMfiritSfcn. TAtmm

raswaks teemad. Piimaraswa spetsiifiline
kaa' l-'" järele soojuses cn umbes 9,93.
Sulamispunkt on 33° c. juures. Sulatatud
piimaraswa hangunlisepunkt on umbe
19'' c. alamal kui sulamispunkt.
On kindel, et mõtled toiduained piima»
raSwa pehmemaks, kuna teised ta kõwemaks
tcewad. Wõi tuleb Pehme, kui loomadele
rohelist toitu, jämedat kaerajahu, nisukln
sid, maisi ja Praaka antakse, küwa aga, kui
lehmadele rohkesti õlga, kartulid, naerileh
ta, naerid, erneid, hnrierneid. rukkikliisid.
linaseemnekooka, Puuwillaseemnekooka, pal
mikooka söödetakse. Niisama mõjuwad ka
teatud toiduained wõi wärun peale. Warske
rohu toidul owwatel lehmadel on wöirasw
tumekollane, kuiwa toidu peal aga walge.
Seradella annab kuldkollast wõid, niisama
sugust mõju uwaldawad ka wikid. Looma
toidu naerid reetvad wõiraStva ioalkjakS.
Mõnikord ei hangu sulatatud wõi lähtu
misel enam kõik ära, maid üks osa, nõndani
metatud wöiõli. jääb wedelaks.
Puhas Pnlnarasw, kui teda nii alal hoi
da, et õhk ja walgus talle ligi ei pääle,
muutub Pikema aja järele niiwiisi, et wäiksed
hulgad a urama id raswahappeid, uiul. ivõi
hape, wabaks mmvad. kusjuures rasw kibeda
mmgu omanoab. üuenwte urnadete järele
mbj,llvad wstraswa kibedakstegemisel pisi
elukad. Vöinad õhk ja Mälgus, uimelt
otsekohene mabalt Wõiraswa
juure pääseda, siis saamad ka teised raswa
popleb wabaks ja õhuhapnikuga ühinemisel
teluvad w<U! murawad happed, anvatawaSti
ka sipelgaha;e, kusjuures piimarasw peale
kibeda mmgu la tvee! loomaraswa lõhna ja
maigu ia walge ipatmt saab.

Kr. 66

Päewauudised.
LSunasSSk Soome wäliSmk
nistri. « S.
Ella oli walisminiftri juures Soome iva
lisministri Dr. Holsti ja tema 1. sekretääri
BromS'i auks lõunasöök korraldatud, millest
osa wõtsid walitsuse liikmed ühes riiginxme
maga. Riigikogu juhatus, Eesti ja Soome
diplomaatilised esitajad, sõjawäeline esitus
ja „Päewalehe" teatel ka ajalehtede toi
metajad. Samu lehe kuulmist mööda ole
wat lõunasöögil waStastiku kõnesid peetud
EeSti-Soome ühistest püüetest. Meil puu
dub kahjuks wõimalus seal awaldatud mõt
teid oma lugejatele edasi anda, sest et meile
teadmata põhjustel kutset ei saadetud.

esimees A. Vachmann Mos
kvast tagasi jõudnud ia amet.st
lah unud.
Eestist ewcckueeritud waranduste ja wäär
kuste tagasitoomise kommisjoni esimees A.
Bachmann andis teatawasti weebruari algul
ametist wabastamise Pahve wabariigi lvalit
susele ära. Walitsuse otsusega on peale esi
mehe ka reewakuoerimis-kommisjoni senine
koosseis likwideeritud, arwates 1. weebrua
rist s. a. swni tänaseni ei ole aga uut koos
seisu ega juhatajat reewakueerimis-komisjo
nile nimetatud, mispärast kuuldawasti kom
misjoni töös kahjatsemise wäärt seisak on
Lekkinud, kuna teatawasti meil weel hulk
wäärtuslikku warandust Venemaalt tagasi
toomata ja ka juba Mõskma koondatud on,
mille tagasitoomiseks kiirelt samme peaks as
tutama.

Suurem raharaiskamine.
fiobube jaoskonna juhataja Pukit wah! alla

aga wõiwad ka teised osa wõtta.
Lähemaid teateid annab E. w. haridus
ministeeriumi teaduse ja kunsti osakond.
Gildcde waranduste ülewLt
ttt ne Tartus
on nüüd lõpetatud ja sellekohased aktid alla
kirjutatud. Suure Gilde juures asuwa pan
ga ülewötmisest loobuti selkorral, kuna pan
gas peale Gilde kapitaalide ka erakapitaalifl
on, ja nende wahekord weel selgitamata.
Pttrisn?e la kartuli müügist
wülisturule.
Tevtawasti anti piirituse wabrikutele
omaüvahelise kokkuleppe järele luba kuni 25
miljoni liitrit piiritust wälisturu tarwis
walmistada. Wabrkiutel on soow seda
arwu piiritust ka wälja ajada. Takis»
tuseks kipub saama toore piirituse hoiuruu
mide puudus. Piirituse puhastamise wab
rikute hoiuruumid ei suuda nii kõike piiritust
ära mahutada.
Teise takistusena wõib tõusta kartuli
hind. Ilmade soojenraks minekuga on loo
ta suuremat kartulite wäljawedu. Senini
on küll lepingud tehtud ainult mõnesaja tn
hande puuda waljaweoks Saksamaale ja
Belgiasse. Saksamaaga on raske lepinguid
teha Saksa marga kursi alalise langemise
tõttu. Wenemaaga tehtud suurem leping
(2A miljoni puuda) ripub weel õhus. Kin
del on aga. et Wenemaa suuremal hulgal
kartulid tarwitab.
Piirituse müügi kohta on wäga mitmel
pool läbirääkimised käimas, reaalsematest
tellimistest on 100.000 liitri piirituse telli
mine Poolamaale.
OOO

wöetud.

KehlMast.
Sila wõttis riigikontroll rewideerimise
ette Puschkini tänawal asuwates kaubandus
End n« riigikontrolli ametnik
tõöstusministeeriwni ladudes. Õige pea
leiti, et asjad ladus mitte ÄlWt
LnubeM
Seda nähes, kadus ladude jaoskonna juha
l õhtus.
taja Pukit rewideerijate juurest ara. Nagu
20.
märtsil
olid
Tallinna-Haapsalu rahu.
pärast selgus, oli ta kriminaalpolitsesse il
kogus
riigikontrolli
ametnik A. Luuberg
munud ja seal üles tunnistanud, et ta tema
ühes
kaaslastega
waswst
andmas wöltsitud
alla usaldatud ladudes arwepidamise juures
müüdud kaupade kohta 300.000 m. oman orderitega kaubaagentuurist riide wäljapet
danud.
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mise pärast.

Arwatawasti on äraraisatud summa aga I. Niide wälajpetmine riigikontrolli orde
wnbes kaks korda suurem, nagu rewidee
riga.
rimise andmed näitawad.
Läinud aasta juulikuul wöeti riigi kau
Pukit wveti eila wahi alla.
baagentuurist wöltsitud orderiga VA arssi
nat Inglise shewioti 42.052 m. wäärtuses
wälja.
Orderi wöltsijaks oli endine riigi
Neljas üleriikline tõõstuSettewõtjate
kontrolli käskudetäitja ametnik Aleksander
kongress
algab Tartus 24. märtsil ja kestab kaks Luuberg, kes kõik tarwilikud allkirjad ja pit
sati ise oli teinud.
päewa.
Waleorderi annud Luuberg oma wenna
26. märtsil on üldine töösturite koos
Konstantin Luubergi kätte, kes riide kauba
olek.
agentuurist wälja wõttis. Hiljem muud'
riie üheskoos ära.
Kohtus tunnistasid mõlemad wennad
PoStile antawad riidesaadetused peawad
end süüdlasteks, wabanduseks suurt rahalist
desinsitseeritud olema.
Plekilise soojatöbe juhtumiste ärahoid kitsikust ette tuues.
Kohus mõistis Aleks. Luubergl 20 aas
iniseks wöetakse nüüdsest peale postile was
tat
wana ja Konst. Luubergi 17 a. wana,
tu ainult neid pakkisid riidesaadetistega,
mõlemad
1A a. wangi, kuna riigile tehtud
millede saatjad selle kohta tunnistuse # ette
näitawad. et pakis olewad riided desinfit kahju 42.052 m. ühes 6% süüdlastelt sisse
nõutakse.
leeritud on.
11. Riide waljapetmtne rahaministeeriumi
orderiga.
£9 laewa 123.00(Monnilife koormaga ooda.
Kvebealustena
esinevad Peale Luubergide
ta.
weel
Aksel
Olbvei,
17 a. ivana.
ETA. «Krasnaja Gaseta" 17. märtsi!
Aleksander Luuberg teinud jällegi selle
teatb: Neil päewil on oodata Tallinna 29
laewa. mis 123.000 tonni koormat kaasa orderi, mille abil ta wend K. Luuberg ühes
toomad. Samal aja! oodatakse Lätisse 18 Aksel Olbreiga kauba agentuurist 190 arsinal
Inglise shewjotti wälja wõtsid, mis hiljem
laezva 33.000 tonniga.
omawale jaotati.
Mõlemad wennad tunnistasid ennast
C«tve'«rsuskd OxforÄt
süüdlasteks, kuna Olbvei seletas, et ta riide
wäljapetmisest midagi ei tea.
ülikoolis.
Kohus mõistis Aleks, ja Konst. Luuber
Sl', suulist kuni 18. augustini korralda
takse wäljamaalastele Oxfordi ülikoolis su gid mõlemad kolmeks aastaks ja Olbrei 8
wekursused Inglise keeles, kirjaduses ja kuuks wangi. Peale selle nõutakse kauba
ühiskonnateaduses. Neile, kes kõike seda agentuurile tehtud kahju 241.000 m. süüd
aega kursustel ei wõi wiibida, jaotatakse fee lastelt sisse.
aeg kaheks oiaks. Kursuslastega kawatse
toMwalitsuse or
takse öpeceisufid Oxfordi ümbruskonnas 111. Niide waljapetmine
dcriga.
teha. Elamiskulud Oxfordis arwatakse kõi
Siin esinewad kaebsaluStena: end. tolli
ge wähem 4S shillingit nädalas inimese koh
walitsuse
ametn. KonSi. Luuberg, tvllüva
ta suureks minewat. Mitmekesi kooS elada
kitsuse
einelaua
teener Pauline Leon, eine
Wõib odawamini läbi saada. MakSta tuled
kursustel käimise eest terwe kursuse kuulaja laua pidaja Artur Palis ja käskjalg Alfr.
tel 4 naelsterlingit ja eksamite eest 7 sh. 6 p. Tokk.
MltSorderi walmistajakS oli KonZt.
kuni 10 shillingit.
Kursused on eriliselt kooliõpetajate jaoks, Luuberg. kuna Alf. Sokk tolliwalitsuse kant-

'seleist tarwilikitd planketid ja pitsati oli mu° juba üle aasta tühi seisab.
retsenud.
Järelwaatusel selgus, et seal korterit
Selle orderi abil wõttis Pauline Leon enam ei olegi: ainult seinad on weel püsti!
kaubaagentuurist WVA arssinat Inglise she
Loengud muusika üle.
wiotti wälja, millest osa einelaua pidajale A.
27., 31. märtsil ja 3. aprillil s. a. paw
Pa!is'ele saanud, kuna teine osa ära müü
dud.
nakse «Estoonia" kontsertsaalis Tallinna kõr
K. Luuberg ja P. Leon tunnistasid end gema muusikakooli professori Ramuli poolt
süüdlasteks, kuna Palis seletas, et ta kuri kolm loengut aine üle «Muusika ja elu" toi
me/ Ettepandja seab omis loengutes ees
tööst midagi ei tea.
märgiks
üleüldiselt arusaadawalt äraseleta
Kohus mõistis K. Luubergi \ A a. ja P.
Leoni 1 aastaks wangi, kuna Palis ja Sokk da, millised arwamised olid inimestel aja?
loolistel ajajärkudel muusika kohta, ning
õigeks tunnistati.
millised ühes sellega olid muusikaloomingu
põhimõtted, lähemalt öeldud, missugune
wahekord oli muusikal eluga.
Tallinna fõnumeH.
Esimeses loengus saab selgitatud algini
Kaswatusmaja asutamine
Riisipere möi a.
Riisipere mõisa hoonete omandamise
pärast on põllutööministeeriumiga pikemaid
läbirääkimisi peetud. Nüüd on ministee
rium hoonete müümiseks põl/mõttelikku
nõusolekut awaldanud.
Enne, kui kaswatusmaja töötama wõib
hakata, tuleb hoonete parandamiseks ja uuts
ehitamiseks suuremaid summasid kulutada.
Kergenduseks on wahest asjaolu, et hooneid
järelmaksuga wõib omandada: ostulepingu
allakirjutamise puhul tuleks linnawalitsusel
maksta 10 %, ülejäänud osa 10—20 aasta
jooksul. Linnawalitsus leidis, et tingimised
küllalt soodsad on ja otsustas ostulepingu
wolikogule kinnitamiseks ette panna. Ühtlasi
palutakse wolikogult esialgseteks kuludeks
633.000 mk. krediiti.

mese, wanaaja ja keskaja inimeste arusaamist

muusikast, teises muusikalise loomingu
põhimõtteid suurte klassikute juures, kolmaw
das ajajärk pärast klassikuid ning ime
mad woolud muusika arenemises, s. t. mo
dernism. Loengud illustreeritakse muusikali
selt. Ligemalt eeskawades.
Kontsertbüroo.

õnnetused ja knrltSõd.

Tramwai õnnetus.
Eila jooksid tramwai wagunid nr. 4 ja
7 Narwa maanteel Lindeni kohal kokku, kus
juures Riisenkampfi t. nr. 1 kr. 8 elutsew
Alma Paabel näost wigastada sai. Õnne
tus juhtus selle läbi, et üks tramwaidest et
oodanud wastutulewa tramwai tulekut Wi
ru tän. otsa juures, kuna teine tramwai
Elukardctawad majad.
Lindeni juures kõweruse peal wastu tuli.
N-i.
Linnawalitsusele teatati, et Wittenhofi t.
45-a ja Metalli tän. 1 asuwad majad wäga
tagajärjel surma saa
wiletsas seisukorras on. Järelwaatusel sel Trepist alla kukkumise
nud.
gus, et majad täiesti elukardetawas seisu
Leena Aug, Wladimiri tän. nr. 47 kr. 10,
korras on: lae talad seintelt maha waju
nud ja mädanenud: üleüldse on majad ehi teatas, et tema mees Johannes Aug öö
tusosakonna määruste wastaselt ehitatud. sel joobnud olekus koju tulnud, wähe aja
Linnawalitsus määras majade kordaseadmi pärast wälja läinud, kuid aga trepist alla
seks kolmekuulise tähtaja.
kukkunud ia nii raskesti wigastada saanud,
te teel haigemajasse hinge heitnud. N—i.
HoolUsemine ajaloottske tttftC*
Õnnetu juhtumine.
ride ja ehitusts eest.
Schenkeri kontori tööline Johannes Vet
Linna ehitusosakond on wanad Tallinna
temann
eluk. Heeringa tän. nr. 13 teatas, et
kindluse müürid ja tornid nende omapärase
Saksa
„Awdmi"
pealt süsa lväljalaadi
arhitektoonilise ilu alalhoidmiseks oma kait des, tenda peven» käsi
waguni ukse wahele
alla wõtnud, f. t., et igasuguseid ümber
nud
ja
raskesti
wigastada
saanud. 91—i.
ehitusi ja muutusi nende juures wõib ette
wõtta ainult ehitusosakonna lubaga ja
Vargused.
'kontrolli all. Sellega jääb linnavalitsuse
Uue sadama kapten teatas, et Paljassaar
hoole alla: „Kick in die Köcki" torn ja selle
rel
on laudkuuri osa laudseina maha kistud
juurest minew müür kuni ..Mägde-tornini"
ja
ära
wiidud. Läbi otsimisel leiti Semjon
ning edasi kuni Lühikese jala wärawani. Jakowlewi
eluk. Paljassaarel nr. 5 ja Aline
Lühikese jala lväraw, Pika jala wäraw ühes Kuljuse juurest warastatud laua tükid.
müüri ja torniga, torn Kloostri wärawa
Lutri Waeswkooli tän. nr. 3 k. 10 elutsew
juures, Rannawäraw ühes tornidega, müü
rid Wene ja Munga tän. ääres ning Wiru Rudolf Matteus teatas, et tema rätsepa töö
toas on keegi rätsep Kink tööd teinud ja
nxirawa tornid.
ühed püksid 1500 m. wäärtuses ära waras
Linna hoolekande osakonna
tanud. N—i.
ametnikkude tegewuses on mõned seadustest
Protokollid tehtud.
kõrwalekaldumised ettetulnud, mille taga Hindrik Kera üle, elukoht Kaupmehe tän. ne.
.järjel üks ametnik, pr. N. 1. aprillist tee 10. kes Siimeoni tänawal oma hobuse ja ree
inistusest wabastatakse.
ga kõnniteele inimeste peale ajas ja> f«t t*
kordnik tema nime ja söiduluba nõudis,
Majad lagunevad.
Linna korteriosakonnale teatati, et S. kordniku sõimama hakkas. N~i
Balesna tän. 12 olewas majas üks korter
W»rssewl kl uwerenlst kttemu.cd.
Wä.is min strl seletus.
ETA. Warssawi konwerentsist andis
wälisminister meie esitajale järgmised sele
tused: Konwerents ei olnud midagi erilist,
waid järjekorraline Balti riikide kokkusaa
mine. nagu seda juba möödaläinud aasta
juulis Helsingi konwerentsil oli otsustatud.
Konwerentsi töö kandis seepärast jookswat
ja asjalikku laadi. Konwerentsist ei wõtnud
Leedu osa. kuid tema kaasatõmbamine tun
nistati ühemeelselt soowitawaks. Wastu
wõtmine Warssawis oli kõige sõbralikum.
Konwerentsi tagajärgi wõib täitsa rahulol
dawaiks Pidada. Loomulikult teenis erilist
tähelepanu Genua konwerents, mille jaoks
Balti riikide töö koordineeriti.
Majandusküsimusi puudutati ainult üle
üldiselt, sest et nende üksikasjaline aruta
mine erilise Helsingi majanduskonwerentsi
hooleks jääb. Awaldati soowi. et omawahe
line kaubandus kitsendustest wabastataks
ja läbikäimist kergendataks. Eriti tarwili
kuks loeti pankade koostöötamist ja üks teise
rahade noteerimist. Kuna selgus, et Balti
riigid omawahe! kindlale koostöötamisele
on asunud, loeti tarwiliseks seda poliitilises
lepingus wäljendada, mis lähemal ajal
Riigikogus ratifitseerimisele tuleb.

Lepingu sisu on kokkuwõetult
Konwerentsist omwõtjad riigid kiuuttawad
wastastikku rahulepinguid, mis ncil Wene
maaga teht-rd. Nad kohustawad endid mit
te ühtki leping,:t sõlmima. mis otsekohe wõi
kaudselt oleks sihitud ühe wastu nendest.
Niisama kohustawad nad üksteisele teada
andma, kui mõni neist teise riigiga lepin
guid teeb. Wnbimata hakkawad riigid ise
keskis kaubalepinguid ja konsulaar-, optee
rimis- ja kurjategijate wäljaandmise kon
wentuoone tegema. Riigid, kus on rahwus
lisi wähemusi. kes teises liiduosalises riigis
enamuses.garanteeriwad neile

nende kultuuriliste organisatsioonide ivaba
arenemise wöimaluse. Riigid kohustuwad
rahulikul teel korraldama oma wahel tek
kinud waielusi ja arusaamatusi, tähtsamates
küsimustes wahekohtu abil. Riigid kohus
tuwad sel puhul, kui ühele neist mõni teine
riik kallale tungib, kaitse-seisukorras olewa
riigi wastu heatahtlikkust üles näitama ja
kohe tarwilikkude sammude astumiseks kok
ku leppima. Lepingu makswus on 5 aas
tat.
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Teated maakmldadest.
Harjumaalt.
Õpetajad soowiwad maad.
Lagedi algkooli õpetajad esinesid Rae
wallanõukogule palwega, et nendele osa rii
gistatud Lagedi mõisa maadest kasutada an
taks. Wallanõukogu otsustas soowiawaldu
/ega pöllutööministeeriumi maakorralduse
peawalitsuse poole pöörata, et Lagedi mõi
.sa maad wallale renditaks, kes siis omakorda
neid õpetajatele edasi rendiks.
Koolidele raha määramine.
Nõwa wallanõukogu otsustas Wariku
koolnnaja paranduse kulude katmiseks 5990
marka ja õpewahendite muretsemiseks 9990
marka määrata. Nõwa koolile määrati õpe
wahendite muretsemiseks 9777 märkas
ro.

galiie kahjuga töötanud, mille tõttu mõnelt
voolt joowitati kaupluse likwideerimisele asu
da. Ka endine eestseisus oli oma ..tulewikn
kawatsustesse" muu seas ühisuse likwideeri
mise küsimuse üleswõtnud. Ärksamate ühisu
se liikmete ühistegelaste poolt ei leidnud
aga likwideerimise mõte poolehoidu. Hra
Madisson (kohaliku põllumeeste seltsi kau
bandule osakonna ärijuht) tähendas, et pea
wiga seisab selles, et ühisuse juhatus ei ole
tüllalt energiliselt töötanud ja neid kaupasid
muretsenud, mille järele nõudmine on. Üle
üldse ei ole minewa aasta oktoobri- nowemb
rikuust Peale kaupasid sisse ostetud, ka ei
ole äri ühistegelisel alusel aetud. Ka ühis
tegelise liidu rewidentide protokollist, kes
aasta lõpul ühisust rewideerisid, paistab, ei
kaupasid on ostetud rohkem erakauplustesi
kui tarwitajate keskühijuselt, kes aga ühisus
tele kaupasid soodsamatel tingimistel on mu
retsinud, fui erakaupnvehed. Et kaupasid
enam 5 kuud aega sisseostetud Pole, seda tu
leb ainult juhatuse aiwele vauna, iest raha
saamiseks ei ole mingit takistust oln.tid.

ki 1922. a. eelarwe 600.000 marga suuruses
wastu. Sissetulekutega loodetakse tväljami
nekuid katta ja läinud aasta puudujäägist
89 tuhat marka ära kustutada.
Eestseisusesse jäiwad endistest hrad A.
Wichwelin ja Kirschbaum. Uuteks juhatuse
liikmeteks waliti hrad Madisson. Baars ja
Loorits. D.

Koolimaja parandamine.
Neil päetvil otsustas Rawila walla nõu
kogu Woose koolimaja parandustöid ette
jvötja J. Nokkurile 43.859 marga eest lvälja
anda. Parandustööd pealwad lõpule wiidud Ühest kohalikust pangast on kaupade muretse
plema 1. septembriks s. a. Tööde wäljaand, iniseks alati raha antud niipalju kui tarwis,
mine sündis wähempakkumise teel.
ühisuse juhatus ei ole aga wastutulekut wii
Jalgratta numbri toimetab wallawalitsus inasel ajal kasutanud. Kui ühisust nüüd lik
wideerida, ei jätkuks sissemakstud osamaksu
soowijatcle katte.
Harju maakonnapxllitsuse majandusosa» summast puudujäägi katteks, sest ühisusel oli
kõnd on kõigile walla ja alewiwalitsustele läinud aastal 466 liiget 119.565 margalise
teatanud, et osakonnal kawatsus on mööda osakapitaaliga. Osamaks oli wavem 100
läinud aasta eeskujul kogn maakonna tarwis marka, hiljem tõsteti teda 599 margani, kuid
jalgratta numbrid tvalmistada lasta?, mis mitte kõik liikmed ei ole täit osa sisse maks
suguseid wallawalitsused kohe maksetawa ra nud. Et edasi töötada, ei leidnud endine
ha eest kätte saaksid, hinnaga 15 marka num eestseisus muud wäljapääsiteed, kui osamak
mer. Sellepärast palub osakond wallawalit su meel tõsta kuni 2000 margani. Selle ka
just 1. aprilliks teatada, kui palju jalgratta watsuse wastu waidlesid pea kõik, sest kui
numbrid wald käesolewa aasta jaoks toa 599 marga sissemaksjaid wähe oli siis, kui
sab. Tellimised, mis tähtajaks ära antud rahakurs madal oli, siis oleks nüüd, kui ra
ei ole. jääwad tähelepanemata.
hawäärtus Palju tõusnud, 2999 marga
maksjaid sõrmede peal üles lugeda. Ainuke
Väljapääse tee oleks uute kaupade muretse
Wilfanbimaalt.
mine ja kaupluse täie hooga käimapanemine,
millega ajajooksul puudujäägi ära saaks kat
Ahistegewus Willandis.
ta.
Wiljandis on üksainus tarwitajate ühi»
Aruande waskuwõtmisi ' juükes 'räägiti
sus „Abi". mis 1916. a. lõpul ajutud ja pikalt ja laialt, wiimaks otsustati ta siiski
nüüd 5 aastase tegewusi järele on seegi wastu wõtta ettepandud kujul ühes puudu
pankrotti jäämas.
jäägiga, puudujäägi põhjused wäljaselgita
„Abi" aasta-pääkoosolek peeti 19. märtsil da ja kui selles süüdlasi leidub, siis nad was»
s. a. ära. Nagu läinud aasta aruandest pais tutusele wõtta.
tab, on ühisus 1921. a. 255 tuhande marÜhisuse tegewust otsustati jätkata ja wõeSaaluse luud.

Paistu kihelkonna kongress.
Holstres, Holstre muusika-laulu seltsi saa
lis peeti 18. ja 19. märtsil Paistu kihelkonna
kongress ära. Kongressist wõtsid 79 kihel
konna seltside ja ühingute esitajat osa ja üle
299 pealtkuulaja. Kongress algas kõnedega.
Ette kanti järgm. referaadid: koolidest, kasMatusest, Vabaharidusest wäljaspoo! kooli,
spordisr, yöllnmajandusesi ja tenvishoiust.
Kõnelesid toolioludest maakonnakoolinõu
nik hra M. Roots, kaswatusest õpetaja Orrik
Wiljandisi. wabaharidusest
kooli (kursused, raamatukogud, lugemisrin
gid, lugemise lauad j. n. e.) rääkisid haridus
ministeeriikmi poolt Wiilip ja Saar ning
TammekäulX Kihelkonna seltskondlisest elust
rääkis hro Siilats Paistust, karskusest karS
kuse kesftoimkonna poolt üliõpilane Helmi
Pett, terwishoiust Dr Wares Wiljandist, ke
halisest spordist spordiinstruktor Kurwits ja
põllumajandusest ja ühistegewuscst LõunaEesti põllumeeste keskseltsi põllumajanduse
instruktor hra P. Kallit. Kõik ettekanded
leidsid sooja tähekpanu ja rahulolemist kõiki
de osawõtjate poolt. Pühapäewal, 19. märt
sil. oli samas ruumis piduõhtu korraldatud,
kus peale meeste- ja segakoori laulude koha
likkude jõudude poolt A. Kitzbergi naljamäng
..Kosjasõit" ladusasti ette kanti.
Üldiselt wõib kongressi hästikordaläinuks
nimetada ja tuleb soowitada, et igalpool sar
nased hariduslises, kaswatuslises ja majan
duslises mõttes wäga tähtsad kongressid ära
saaks peetud. Aeg, mis nende korraldamiseks
ja pidamiseks ära fulub, ei ole mitte asjata
maha wisatud. —Pääru.

jeldusest saadud mõju.

Samati nowellis «Karpide tiik". Kirja
nik ei usu nähtawasti, et kalatiikide häwita
mine lugejas nagu nii oma mõttetusega pro
testi äratab. Sellepärast ruttab ta seletama:
„Waewalt suudetakse seda ette kujutada,
kuidas niisuguste asutuste häwitamine on
Vastumeelne ja walus."
Paremini kui kirjeldused, õnnestuwad
Mändmetsal sündmuste jutustamised, jällegi
ainult senikaua kui ta objektiiwseks suudab

Jakob Mändmetm nowellid/)
Poolromantlik, poolreaststlik, pooltõsine,
poolkerge pealkiri. Saatus miski sügaw,
älapärane, määramatu, wöimas. Tuju
miski pinnapealne, kergemeelne, silmapilkne.
Praegusel ajal leidub „saatujt" ja ..saatus
litkust" kõige sagedamini kinokuulutusis.
Mändmets nimetab ise oma nowelle «sõ
jamälestuste" reaks ..sõjanäelase Fr. U.
paewaraamatuft". Nad wöiwaö mälestused jääda.
Aga jee on Mändmetsa kõige nõrgem
olla, aga kirjanik on neile hoolsalt nowelli
kuju püüdnud anda ja Fr. U. taga tunneme külg, et ta kuigi kaua objektiiwne ei suuda
kirjaniku enese olewat.
olla. Ta läheb sagedasti õpetlikuks, kaldub
Need nowellid kajastawad ka „aega" ja sagedasti sentiznentaalsnsse, et sellega liige
>elle suuri sündmust. Aga suur ja inimkon zat soowitawasse mceleollu timmida, katsub
na aluseid wapustaw ajajärk ei ole kirjani lõpul harilikult mingi wäga humaanlikulh
ku hinges murrangut loond, ei ole temas kõlama akkordiga lõpetada.
Ilusal maiööl („Der Mai ist gekommen")
suuri kahtlusi, ümberhindamise kälduwnst,
waliut protesti, ega sügawaid elmnusigi teki on autor wõi tema teisik Fr. U. luuramiskäi
tand. Tema hing ei ole inimkonna psüü gul. Waenlase luurajatega wõib iga silma
pilk kokku puutuda. Seda teawad muidugi
hika suurtest lainetustest puudutet.
Mändmetsa! on seekord uus aine, uus mõlema poole mehed. Sellepärast käiakse
ala. Ta kõneleb uutest asjadest, aga mitte hiilides, tehakse end luaStafele wõimalikulr
uues waimus. Tal on ennesõjaaegne mee kuulmatuks ja nägematuks. Seal laseb aga
Mändmets korraga wastase luuraja läheda
lcolu.
Sellega ei ole midagi laitwat öelda puu otsas ..toreda, uhke baritoniga" laulma
tahet.

Kõige parem on Mändmets seal, kus ta
Wjcktiiwselt sündmusi wõi inimesi kirjeldab.
Lugege näituseks söjapõgenejate koledat rän
nakut nowellis «Golgatha tee" . Selles pil
dis ei ole küll kõik jooned hoolsalt walit ega
trchwawad, tundub kohmakust, on rohkesti
mitteiseloomnlikku, aga lõpuks saad siiski
elawa kujutuse. Igatahes on Mändmetsa
kirjeldustes stiil märksa tihenen ud, wärwi
kamaks, kindlakujulisimaks ja täpipealse
maks muutun -d.
Piltide mõju wähendab aga kirjanik omr
üleelaniisle, oma kaasatundmise, oma mõtete
murelismnisega.

Nii ütleb ta Golgatha tee iseenesestki mm
htwo kirjelduse lõpul korraga:
«Walus oli waadata tuhandeid Golgathc
teel." See nõrk ohke wähendab märksa kir.
* Tallinna Eesti kirjastusühisuse kir
insius. 1922.

hakata:

„Der Mai ist gekommen".
See on tvaga ilus, aga tvähe usutam.
Nowellis ..Kõwikud" on autor pikal taga
nemisteekonnal näljas. Ta juhtub sõduriga
kokku, kellel kõwikukott seljas. Autor pakub
kolm, wiis, kümme rubla tükist. Wnmane
hind teeb sõduri südame pehmeks. Minnak
se wösastikku ostu-müüki teostaina. Seal
taswab sõduri faagihimu uuesti, ta küsib 15
rubla kõwikust.
Autor on malmis seda heameelega maks
ma ja meie anvame, et ahne sõdur selle sa
masuguse heameelega tasku pistab. Aga see
oleks wäga lihtne ja inimlik lõpp, sellepärast
teeb autor äkilise pöörde ahne sõduri
hinges:
„Aga seal rabas nagu raske kaika hoop
mehe kätt. See langes jõuetult mööda kül
ge alla.
„Ei. Raha ma nende eest et wöta."
Ilus, humaanlik lõpp, aga mähe usutawl

Kongressist tegelikult osawõtnud saadikud ei
kuulnud sarnaseid ..hirmsaid" süüdistusi
mitte, ei kuulnud neid ka teised ajalehe kir
zasaatjad. peale „Waba Maa" oma.
„Waba Maa" kirjasaatjale on umbes sa
masngune wäike äpardus nagu
hiljem Maia" mehele, kes kinnitab, nagu
oleks kongress lauluga, ..Eestimaa mu isa
maa" lõppenud. G.
G Jõudis müügile: G
G X. N. Rashewsky W
S Stereomeetria •
® hind 85 mrk. V
® Tõlkinud K. Wesii ja S. SrSnthal W
Ä Tõlkes tarvitatud Tartu ülikooli juures W
š/k olewa matemaatika oskussõnade kom- mk
misjoni poolt «väljatöötatud oskussõnad, A

5 K/v. M
õ 930 ~ Tartos.
Pärnumaalt.
Jõõpre turbatööstus.
RiMne turbatööstus kawatjeb hakata
käesolewal aastal Jõõpre tööstuses suuremal
mõõdul masina press-turwast kui ka käsitsi
lõigatult ainult musta „põhi" turwast wal
mistcnna!.

Läinud aastal alga-5 alles masinaga töö
tamine, oli provwiaasta, mispärast ka kõige
paremat turwast ei saawutatnd. Kõik puu
dused loodetakse sel aastal asjatundjate pooli

kõrwaldada, ja press turwas saaks omapära
listes brikettides Valmistatud. Ka käsitsi
lõigatud musta põhiturwast hakatakse wäikse
mates kiwides lõikama. Masina turwaS kaa
lub umbes 259 puuda kantsüld ja käsitsi lõi
gatud 180 puuda kantsüld.
Loodetakse ka, et käesoleiva aasta juust
kuu keskpaigaks Jõõpre juuretveo raudtee
saab. mis kergendab turba edasisaat
Winke „marginaal" „Waba Maas" ilmunud walmis
mist.
Wiljandimaa asunikkude kongressi kirjelduse
Nende väewade sees on kütteainete keskko
puhul.
mitee Pärnu maakonna wolinik omawalitsu
..Waba Maa" kirjasaatja tõendab Wiljan se- ja teistele asutustele ettepaneku teinud,
önnaa asunikkude kongressipuhu!'muu siäs. tema NestlÄöpre turwast osta, hinnaga ma
et rahwaerakonna liikme, ringkonna walitse sina pressturwast 3109 m. kantsüld ja' kä
ja Mankini wastu esimesel kongressi Päeival situ lõigatud 2900 m. kantsüld.
kõige enam süüdistusi ette toodud.
Pärnu linnawalitsus on ka juba nõus'
Tähendatud lehe kirjasaatja istus nähta» olekut awaldanud Jöõpre turwast osta, kui
wasti kongressi ajal puhwetis ja sepitses ta oma headuse poolest hinnale wastab.
kirjelduse hiljem kuulujuttude järele kokku.
Kahe nowelli lõpul laseb autor surma
minejad puhtad «surisärgid" selga panna —praegusel waljul ajal wäga «liigutaw" wöte.
Ühes nowellis sureb wana hingekarjane,
kui kirik purustatakse. Läheb istub rusude
lähedale kiwile ja leitakse sealt surnult, „tar
dunud ja klaasiwnud silmad waatasid ikka

sõdur on lausa antrmilitarist, sõjawastane.
See tähendab, mitte just koguni lausa, aga
nii iseendas. Ta täidab oma kohust, aga
mitte rohkem. Ta warjab isegi oma haridus
astet, et mitte ohwitferiks saada (I), sest ta
ci taha ..milgi tingimisel tõusta ülekohtule
tähtsamaks ja möjuwamaks tööriistaks".
(Kõik need nowellid wõi mälestused on
sinna poole, kust paistsid pühakoja ivarenwd."
Jälle liigutaw, aga olgu ometi surejalgi lu suure ilmasõja algupoolelt, wöitlustest Ga
bat oma siisendit ja pilgu sihtjoont muuta. litsia piirkonnas.)
See omapärane ainuke» antimilitarist pa.
Nowellis ..Õöpik" kantakse raskesti wi°
geneb sõjamäest.
gastatut (inelie! on pommi kild mõlemad ja
Teised teeniwad edasi, täidawad korrast
lad puruks kiskunud) wõitlusplatsilt taha
poole. Minnakse läbi lepiku. Seal hakkab kult oma kohut ja seletawad igale ühele, kes
korraga ööpik laksutama. Haawatu palub, neid kohustetäitmisest kõrwale tahab meeli
et ta maha pandaks. Ta jääb ühes kandja tada:
..teie peate teadma, et ma olen sõja
tega ööbikut kuulatanip. Autor, teine kand
jatest, tarwitab juhust, et laulu mõju kirjel mees, kes seisab mitmesuguste kohustuste all.
dada. Kui tal jälle haawatu meele tuleb, on mida ma ei lähe mingi tingimisel rikkuma.
Ma palun, ärge minult midagi niisugust
see surnud.
mis käiks sõjamehe kohusetäitmise
Jälle ilus ja liigutaw pilt. aga tundub nõudke,
wastu".
literatuurina.
Suurt wöitlust wälimise sunni ja sise
Nowell „Kärber" on otsast otsani öper misi kohusetäitmise wahel need inimesed ei
lik. Temas näidatakse, kuidas lahke, wiisa tunne. Sellepärast on sagedasti toomid
ka ja sõbraliku ümberkäimise teel kelmist ja humaansuski wähe ustaw.
logardist korralik ja aus inimene wõib
Kirjanikule on need mäikesed. hallid.
saada.
Mäikeste murede ja wäikeste rõõmudega im
Üldselt on Mändmetsa refl-ex, seletused, mesed sümpaatlikud ja lugejalgi ei ole mi
sententsid, arutused ja filosofeerimised, mida dagi nende ivastu. Aga nad ununewad iva.
ta siia-sinna kirjelduste wõi sündmuste ju ga ruttu, ja kui raamatu käest paneme, ole.
tustamise wahele poetab, keskmise inimese me nende kõigi wastu leiged. Nende ela
elutarkils, wäikekodaulase ilmamaade ja mo mused, tundmused ja igatsused ei ole meile
raal, mille wastu raske midagi öelda, aga südamesse põletet.
mille awaldunnne ilukirjanduses meile
K, rjanik on meid uude ümbrusse ja uu
igaw ja tüütu kui äripäeiva hallus.
de olltkorda wiinud, aga ta ei ole meile
Tema nowelli tegelased on enamasti head pilte suutnud anda, mis kustumatult meele
inimesed, wõi saamad jutu lõpul selleks. jääksid. Lähemast ümbrusest ja igapäewa
Km nad päris pahad siis saamad nad oma fcft, rahu aja elust on ta meile mõjumamaid
palga. Nii läheb Mahnitski ja Surowiga no- pilte annrd ja meeleiääwamaid inimesi ku
Mellis Inimene ei ole jahiloom". Neil ei ole jutan o).
sügawaid elamusi, suuri mõtteid, ega kaugeid
Nagi» eelpool juba tähendet. on Mänd
igatsusi. Nad igatsewad ainult koju, omaste mets stiililiselt täienend. Tema keel on ka
juure. Nad mõistmvad, kui tarwis, ilusti sõnarikkamaks ja Paendmvamaks muutund,
kannatada ja surra. Nad on enamasti kõik iseäranis rohkesti on uusi murrakusönu tar
passinvsed, sõda on neile humitaw, wahel witet, kui õigesti, see jäägu keeleteadlaste
kohutawgi, aga keegi ei hakka tema mõtte
otsustada. <gb# H.
wõi mõttetuse pärast oma pead waewama.
Sõja häwitused ja koledused on neile
..waswmeelt" ja „walusad". aga ainult üks
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sossi käes ja esinewad peaosades jõud. kes se
annab toimkond aru.
. läbirääkimistel, mis päewakorra lõpuks da teost juba ..Vanemuises" on mänginud:
mise järele kohti põlisele pidamisele antaks olid määratud, toodi ette jällegi kaebtusi hra Põder, pr. Markus pea kosjasobita
ehk põline pidamine soowijatele saaks ära Pöllutööministeeriumi asjus. Pikemate ja, pr. Teetsoff, hra Türk ja teised. Ette
waieluste järele, milles iseäranis riigimaa toalmistusel on Jewreinowi ..Kõige tähtsam"
müüdud.
de ülem ja Rkl. J. Kana esinewad, tehakse hra Seppa lawastusel ja ülestõusmise püha
Hoonete ehitamise ja materjaali küsimus. järgmised otsused:
deks «Juudas Jskariot" hra Pinna lawas
Tekiwad pikemad läbirääkimised, mille
1) Igasugustest kommisjonidest, kus asu tusel, milles hra Pinna ka peaosas esineb.
Teaatribüroo.
des iseäranis toonitatakse metsawalitsuse nikkudesfe puutmvaid küsimusi arutatakse ja
....-000
ametkonna mitteõiglase talituswiisi kohta. otsustatakse, kutsutagu kohaliste asunikkude
Muu seas tähendab hra Reinart Mündist, esitaja, kellel täielik sõna- ja otsustamise
Kmsid.
et olla juhtumine olnud, kus kohalik metsa õigus.
ülem pakkunud asunikule metsatukki, esiteks
2) Rendilepingust wälja jätta need punk
9000 'margaga, siis kauplemise järele 6000 tid, mille põhjal asunikku eksituse pärast ko
lalNuna bZrse futltieHsl.
margaga, pärast aga omale alluwa amet hast wälja wöib tõsta, kuna iga teist maa23. märtsil 1922.a.
nikuga Saksa keeles läbirääkides juba 3000 Pidajat see karistus ei taba.
L 5 p ttt
3) Riigimetsas loomade karjckkdmine teha
margaga. Niisugune äripoliitika riigiasu
Valmita Tehtul» Ostja) täitjad
tuses olla lubamata.
asunikkudele wõimalikuks tingimistel, mis
J ?<ael>terliaz 150» 1500 3 595
J Dollar 346 343 346
Häälteenamusega wõetakse wastu reso mitte raskemad möödaläinud aastal olnud
100
Saksa
rttqt-nark» 32-»/, 12» 121 l/a
lutsioon:
tingimistest. Asunikkudele karjatamises
lt-0 Soome matta 7J5 725 730
Järwamaa asunikkude ja riigirentnik eesõigus anda. Metsad, peale seemneae
KOeloot i fcojiti 8075 9 >25
10» Daani Iraani -- 725) 73"0
kude kongress, läbiarutades hoonete chita dade, karjatamiseks wabaks jätta.
4) Asunikkudele, kel heinamaad ei ole H» 0 Pcantf.ifi icatiö 3»>7"> 3100
mise ja materjaali küsimust, otsustas:
gnlse.üt 12900 130JG
Ehitusmaterjaal antagu uumdcrtub hin ehk liig wähesel määval, planeeritagu juure 100 Hollandi
100 i'äti rubla 13'» 14)
naga. mis oleks reguleeritud aurult metsa wastawalt tema põllu suurusele.
100 syseoo-slo«aMZ ft 580 606
1 Muia rubla 165
Rukkiseemne asjus:
korrashoidmise ja paljundamise hinnast,
Helwe-tsta franti 8700 6600 6700
kõige lähemast metsast. Ehitusmaterjaali
Riigilt orastena saadud rukki seemne 100
100 vioccu trooui
laenu pealt ärgu wõetagu pro? senta. Laenu wõla tasumise pikendust nõuda, kuni kohad 1000 lõtvelt vuoU
tasumine wõiks sündida 20—30 aasta jook on põlisele pidamisele antud. Asunikkudele
sul. Ehitusmaterjaal ja materjaali hulk olgu õigus jätta igal ajal wõlga tasuda kas ra°
ETA. Riias, 21. märtsil. Naelsterling
ehitusele wastaw. Olemasolewale puude hus ehk rukkis, protsendid tuleks arwata 1131, dollar 258.25; Prantsuse frank 23.25;
normile lisatagu. tarwilik arw ehituslatti 2% ehk 2 naela puuda pealt.
Rootsi krron 67.75; Norra kroon 44.50;
sid juure. Asunikkudele lubatagu iaeweski
Sellega lõppes kongress kell %12 öösel. Daam kroon 55.00; Hollandi gulden 98.00;
tes ja teistes riiklistes ehitusmaterjaali
Kell 12 öösel algas Järwamaa asunik Saksa riigimark 0.88; Soome mark 5.65;
ümbertöötamise punktides, ainult töötasu kude poolt walitud liidu korraldaw komitee Eesti mark 0.75; Poola mark 0.08; Tshehohinda arwesse wõttes. Metsamaterjaali oma koosolekut, mille kohta järgmises Slowakkia kroon 4.52; Belgia srank 21.75;
tzväljaandmine sündigu igal ajal. Kõik maa numbris lähedamalt.
kuldrubla 1250; kuldfrank 50.00.
põues leiduw ehitusmaterjaal. nagu liiw,
O- OOETA. Berliin, 20. märtsil. Naelsterling
sawi, kruus ja kiwid olgu maksuta ja kõige
1333.65; dollar 304.69; Hollandi guldenid
lühemast kohast.
Teaaler la muuM
11263,70.
ETA. London. 20. märtsil. New-Aort
„EStoonia"
teaater.
Hoonete rentimise küsimus.
4.38J4,
Montreal 4.53; Pariis 48.77 H;
Täna kesknädalal, ..Marion".
Kongress, läbiarutades hoonete renti
Homme. neljapäewal. teist korda „Tsaa° Brüssel 51.80; Berliin 1295; Rooma 86'/»;
.mise küsimust, otsustab:
Hooned tulewad uuesti ümber hinnata rinna", pr. Hilma Rantase külaskäigu Helweet. Amsterd. 10.56 H; Madrid
28.22 h; Lissabon 43/4; Wien 29500; Stok
etendus. Teaatribüroo.
jo kõige kiiremas korras asunikkudele era
holm 16.72 ; Kristiaania 25.05; Kopenbaa
Draamateaater.
omanduseks müüa. Müümise korral ostjale
gen 20.65; Atl>?n !>>>; Rio de Janeiro 7V*
õigus anda omandatud majasse elama asu
Reedel, 24. märtsil 1922. a. tuleb esieten Buenos Aires 45.8/9.
da ja wastawa.lt oma põllumajandusele hoo dusele kergesisuline naljamäng ..KosjaPesa".
nMj fgfldo.
Gustaw Davis'i kirjutatud-.
asunikkudele õigus anda neid senni tarwi Pealkiri ütleb juba ise, et meil siin lõbusa
Wastutaw lohutaja: Joh. Viik.
tada, kuni oma krundile on elama asutud.
Väljaandja OsaüHisus ..Teataja".
õhtuga tegemist on. Lawastus on hra TeetKui aga müümist mõnesugusel. aluse!
enne uue rendi määramist wõimalik teosta
da ei ole, siis tuleks kõik mõisa hooned Põl
lumajandusliselt seisukohalt ära hinnata,
arwesse wõttes, et terwe mõisa hoonete
rendi maksimum oleks 25% maarendist.
Peale selle tuleb hoone rendi summast maha
arwata kõigi nende hoonete rent, mida asu
nikud ei tarwita ja mis tarwitamiseks kölb
mata on.
ofsjon.

ZSma«M esmiltude forgw'o.
Esimene paew.
Järwamaa asunikkude ja riigirentnik
kude kongress Htgas 18. skp. Paides Järwa
maakennawaliDse ruumides.
Awas kongressi kell 12 päewal Järwa
maakonnawalitsuse põllumajanduse osakon
na juhataja hra Tobro, esinedes terwitus
tega ja meele tuletades raskuseid, mille ära
kasutamisel nii mõnigi soomülgas ja mätta
kink öitsewaks põllumaaks ümberloodud ja
seda kõike lühikese aja jooksul.
Kongressi juhatajaks waliti häälteena
musega Kolu mõisa asunik Oskar Kingberg
ja kirjatoimetajaks Mihkel Männik TüriAllikult. Kongressi juhataja ettepaneku jä
reldusel waliti juhataja abideks J. Stein
berg ja J. Jndermitte, kirjatoimetaja abi
deks J. Pragi ja E. Jürgenson.
Selgus, et kongressist osawõtma oli il
munud 95 wolitustega saadikut.
Järwa riigimaade ülem hra J. Sõrmus
terwitab kongressi põllutööm.inisteeriumi
esitajana sa selgitas seniaegset maareformi
teostamiskäiku.

Tehti ettepanek päewakorda järgmise
punktiga täiendada: ..tasmnaksmife küsimus
mõisnikkudelt wõõrandatud maa eest", mis
ka jaatawalt otsustati. Muidu jöedi maa
konnawalitsuse poolt kokkuseatud päewakor
ra juure.
Järgnewad aruanded kohtadelt, mis tea
tawaid üürnikkude päewamuresid j: hädasid
Maldawad.
Mõisnikkudelt võõrandatud maade
fa muu liikumata waranduse asjus wõetakse
järgmine resolutsioon wastu:
Järwamaa asunikkude ja riigirentnik
kude kongress mõisnikkudelt tttöõnmdatud
liikumata waranduse eest tasumaksmise kü
simust läbiarutades, leiab, et mõisnikkudel
nendelt wõõrandatud liikumata waranduse
eest mingi kölblist õigust tasu saada ei ole.
Riigikogult nõuda, et mõisnikkudelt
wõõrandatud liikumata waranduse tasu
maksmise küsimus saaks eitawalt otsustatud.
Laenud ja nende tasumise küsimus.
7-Riigimaade ülem esineb üksikasjalise se
letusega laenude asius ja tulewase. korral
du.se suhtes. Kawatsetud olewat ehituslaen
ja laen.
Seemne laenu kohta tuuakse ette, et möi
satest saadud seeme tihtipeale alawäärtus
line on, kuna aga tagasianda kõige paremat
tuleb.

Juhataja hra Kingbergi arwates on
feemnelaenu protsendid nxiga kõrged, ni
melt l puuda kohta terwelt 10 naela, mis
ju 25% wälja teeb.
Riigimaade ülem arwab, et rahas wõiks
see aasta tasuda seemnelaenu kaertega ä 99
marka puud, otradega ä 126 marka, mis
palju odawam turuhinnast ja missuguse ta
sumise mures asunik kasu saaks.
Läbirääkimistel selgub protest, miks
igalt poolt mitte ühtwiisi, waid üheskohas 5
ja teises kohas 10 naela puuda pealt prot

Pikemad läbirääkimised tekiwad ka kruubil
olcwa metsa küsimuse arutusel,
millele järgmine 55 häälega wastuwõetud
resolutsioon järgneb:
Mets. mis omaniku krundil on alla 8
tolli ja jämedam ning ehituspuudeks ei kõl
ba. Peab asuniku oma äranägemise järele
tema tarwitada jääma ilma rahalise tasuta.
senta wõetakse.
Asunik metsasaaduseid müüa ei tohi.
Häälteenamusega wõetakse wastu reso Väljaantud ja wäljaantawatele ilma met
kutsioon:
sata kohtadele lisatagu I—21—2 tiinu riigimet
Järwamaa asunikkude kongress, walitsuse sast juure.
Hoolt antawate laenude küsimusi läbiaruta
des. otsustas nõuda, et wabariigi walitsuS
Asunikkude liidu asutamise küsimus.
sarnased määrused wälsa annaks, et asunik
Otsustatakse asutada liit ja wolitada
kudel tehtud inwentaari laen ja edaspidi teda üleriiklise liidule ettewalmistuseks.
tehtawad laenud saaks rukki keskmise turu
Asunik Jürgenson loeb ette tutwustami
hinna ehk kulla kursi järele arwatud, rukki seks Tartumaa asunikkude ja riigirentnik
ikalduse puhul aga saaks eelmise aasta hind kude seltsi ajutise juhatuse üleskutse Järwa
arwatud, wõla tasumise puhul asunikkudele maa asunikkude kongressile, millele elawad
wabadufe jättes kulla kursi ehk rukki hinna läbirääkimised järgnewad.
järele maksta. Võlaprotsent ei tohiks üle
58 häälega wõetakse järgmine resolut
kahe olla. Soowitaw oleks, et laenud edas sioon wastu:
pidi otsekohe riigi rahaasutuste läbi, ilma
Ajutisest toimkonnast walida 2 esitajat
wahemeesteta wälja antaks. Asunikkudelt
Tartu
koosolekule 23. märtsiks, walimisi
antagu käemeeste õigus.
üleriiklisele
kongressile 2. aprilliks walda
Kongress lõpeb kell H 9 õhtul, otsusegc
des
ärapidada,
kui saadikute poolt enne sel
järgmisel päewal kell 8 hommikul jatkata.
leks ajaks keeldu laiali ei saadeta.
Teine paew 19. märtsil.
Ajutisesse toimkonda walitakse:
Arutusele tuleb kruntide tarwitamise õi
1. ringk. Jürgenson ja Rudsit.
3. „ Treude ja Söödi.
guse kindlustamine. Riigimaade ülem kan
4. » Pragi ja Weltmann.
nab ette maatagawara põlise pidamise sea
duse projekti.
8. * Suurkiwi ja Eltermann.
Hääletamisel wõetakse wastu järgmine
6. * Kingberg ja Suslich.
resolutsioon:
7. „ Jndermitte ja Tubarik.
8. „ Möll ja Püss.
Järwamaa asunikkude ja riigirentnikkude
konaress, läbiarutades Põlise maapidamise
Asunikkude toimkonna
õiguse kasutamise küsimust, otsustas:
rahalise toetuse küsimust
Et asunikkudele wöimalus antaks sootvi
läbiarutades
otsustati:
särele kohta kas põliseks pidamiseks ühes
Liidu asutamise ja ajutise toimkonna ku
päranduSõigusega saada ehk seda Põlist Pi
damisSigust wäljaoSta omale eraomandu ludeks tuleb igal asunikul maksta keskmi
seks. Soowitaw oleks, et walitsus wöium selt 10 marka. Raha wastuwõtjad on mõi
likult kiires korras sellekohase seaduse wälja sakongreSside saadikud, kes raha toimkonna
töötaks ja kohe selle seaduse zngksmapane- liikmele edasi annawad. Saadud raha üle

Cnampa kum sel müualse 28. märtsil s. a. k. tv
Paides, Rüütli uul. nr. 26 Aänva maakonna metsaülema kantselei?, allpo lni ue
mtud n etslondades aju.rad metsamaterjaalid, järgmistes üksustes, arwul ja algus
hiltdadeaa.

Nawa meksko««aS.
1) Kihnu wahtkonnast: Sl kuuepalti 1718 k. j., alguShind 18898 mrk. kaugus
12 wersta lülwa-laani jaamast.
2) Karja Aru wahtkonnast: 183 kuufepalki 3116.5 k. j., alguShind 40437
kaugus 8 wersta Esna jia > ast.
S) Seiola Aru wahtkonnast: 2so kuufepalki 5498,5 k. j., alguShind 69352 m.
kaigus 22 wersta L ht'e jaamast.
4) Lnnngu ja Kabeli wahtkondadeft: 195 kuu'epalti 1789 k. j.. alguShind
213UV u.arka, kaugus 14—17 werSta sapa jaamast.
5) Kaigi wahtkonnast: 74 kuufepalki 1191,5 t. j., alguShind 14298 marka,
kaugus 12 werSta Tapa jaamast.
6) Lauringu wahtkonnast: 123 kuusepolti 1919 k. j.. 2 kniwa kasevakku 27 k. j.,
alguShind 23181 marka. kauguS 9 wersta lärwa-laam jaamast.
7) Alvu Käärikaewu wahtkonnast: 179 kuufepalki 2n2i> k. j. algushind 32219 m.
8) Sealsamas: 494 kuuiepalki 7237 k. j., alguShind 72070 marku.
WiimaSte 2 ü fuste kaugus 22 wersta Lehtf: jaonast.
9) Oina waMtonnast: 24 männavalk. 345 k. j., 62 kuufepalki 891,5 t. j., alguS»
hind marka, kangus 3—4 werSta jaamast.
19) Kabeli wahtkonnast 102 tuufepalki 1000,5 k. j., algushmd 19.005 m., kaugus
12 w. Tava jaamast.
1!) Kchme wahtkonnast 133 kuufepalki 2317 k. j., algushind 27804 m., kaugus
wersta lärwa-laani jaamast.
12) Mag st-Kunsoo wahtkonnast 233 kuufepalki 3129 k. j., algushind 3754 S m*
kaugus 17 «. Lehtse jaamast.
Purd! metskonna?.
131 Kalnnaste wahtkonnast 247 kmwa tuukepalki 45515 k. j., algushind 59.967 m.
14) Sealsamas 59 toorest tuufepalli 1166 k. j., algushind 13992 m. Wnmaste
kahe üt.uste kaugus 13—14 w. Paide jaamast.
15) Kuusiku wahtkonnast kuufepalke 33 toorest 429 l. f. ja 3 kuiwa 32 k. j.,
a gushind 5844 m., kaugus 8 wersta Esna jaamast.
16) Aru «vahtkonnast 9 kmwa kuufepalki 159 k. j., algushind 1431 m., kaugus
4 wersta Esna jaamast.
17) TtN.alo wahtkonnast 9 toorest kuufepalki 159 t j., algushind 2067 marka
kaugus 8 w'rsta Paide jaamast.
Pakkumised wöiwid olla kinnised sa suulvnastsed. Üh'§ pakkumisega tuleb
rsa-rõtfatel 10 prots. pakutawa üksuse algushinnast ajutise oksjoni kommisjomle
fissen a sta. Lähemaid teateid saab lärwa maakonna ja kohalikkudelt metskondade
metsaülematelt.

Metsade peatoalttsas.

TALLINNA T E Ä T-Ä 3r X
Estoonia kontsertsaal. 1

Mrhrfon'
Eise- !<t sugn haigused.

WNII IM
Aesknädalal, 22. märtsil.

,Marton^

«eskiiädalal. 22. märtsil 1922.
Tuntud omapSraKSte laulukeste looja ja laulja

Wastuwõtmine
igapäev? kella 4—>/?6 pl.

Jaani tänama! nr. 6, krt. 8.

Isa Kremer i

689

ainuke kontsert
11. M)

Pp. Hilma Rantafe (i,laS«
(Cifem. ja kvPsuhaig.)
f iga ctentmõ*
6. Karja tSn. 12, kõnetunnid
11—12 jo 6-7. 4716

Klaweril: StUTt Hetzel.
Lähemalt eeskawades.
SS2 Algus kell psol 8 õhtul.

453

Mtlchior Lengyeli ja Ludwig
Diro näidend 3 waat.

Ämmaemand

Põhja Panga

ftlgu» Icl pool 8 bhwl.
947

MDiili

soowib, rutaku ostmisega.

Tallinnas, Wiruwärawa puiestee 21.
Kõnetraat 85. 934

leoloosalel

mmmmm mm»mm

WVI«

Teadaanne.

litiild
peetakse ära 23. aprillil kell 12 päewal. Panga
mumides Suur Karja uul. nr. 20.
Päewakorv:

Hustaw Dawis'l

Naljamäng 3 maotuses.
A. Teetsoffi lawastus.

Ameerika Deering, Rootsi Viking ja Saksa
maa Delma süsteem,lme) ladus saa.
dawal 1922. aastal märksa alandatud hmda
deaa. Taaawara jaod nende ja teiste mast
;; nate jaoks alati ladus. !!
Kes wnmast reeteed ärakasutada

korraline

955

LWU

WWlUWklülil

»m k. liiWlii,

M. Nirk
Wäike-Ameerika tcin, 24 krt. 18.

Reedel, 24. märtsil
Es «te, UusetS:

Htillll- ii ioiiiinlu

(Krediit panga majas).
Kõnetraat 14—13.

Walter Bromme operett 3 w.
Algus kell pool 8 õhtus.
Neljapäewal, 23. märtsil

lIMHHHHm tWIBIIKi w

6. liin nn. 16
ErikurfueSei omanttkele.
Hans Margens.

1. Koosoleku juhata-a ja protokolli kirjutaja walimine.
2. 1321. a. «rnonde kinnitamine ja puhta kasu jaotamine
3. Panga aktsiale uue «iiljaande 5.V30.0V0 marga wäär

Kültealnele lefttomikee likwiSeerimise
kommisjon
ostab iMempallumise teel

tuses, realtseerimi e aja pikendamine.
4. Uute osakondade awamtse küsimus.

794

7 pe rooleum mookolwaguuik
! S. Panga juhatuse, nõukogu ja rewisjoni tommtsjoni baasaga 750 msm. 6 tükki nendest veojõuga: 10
liikmetele tasu tramöäramine.
ZW
6. Valimised pdhikirja järele.
platwormi rongis, iga platvormi peal 3 kb. sülda
Laupäewal, 25. märtsil
Kui selle koo-olekule tarwiline arro aktsionaare kokkku ei
Mle, siis peetakse teine peakoosolek 7. mail kell 12 päewal ni« prejsturwast ja üks mootorwagun veojõuga 4 hob. j.
..Bllikkl"
metat ld ruumides ja sellesama piiewakirra järele ära, mis kokku
Pakkumised saata varustatult 20 margalise
tiinud aktsirn Siiride arwu peale waatamata põhilirja § 57 alu»
tempelmargiga
kuuni 3. aprillini s. a. kütteainete
Georg Bttchner'! näidend 18
sel otsusewõimuline on.
pildis.
keskkomitee likvideerimise kommisjoni Tehnika osa
95Z Põhja Paaga juhata».
Seoti keelde tõlkinud A. Adson.
konda, Meripuiestee nr. 15.
Kmim"
Juhatab A. Teetsoff.
Wiru Panga osanikkude
Pakkumisest osa võtjad peavad enne pakkumise
A. Tuurand'! dekoratsioonid.
läbivaatamist komitee kassasse 10.000 marka taga.
Algu» lell 8 õhtul.
korraline peakoosolek
Tallinn, Pikk tSn. »r. 12.
tisets fissemaksma, mis pakkumiste lõpul tagasi mak
Lõpp kell Vall.
Kõnetraat 18—36.
Pühapäev?al, 26. märtsil
peetakse ära 1. arrillil s. a. kell 6 p. l. panga setud saab.
Pakkumiste läbivaatamine 3 aprillil s. a. kell
ruumis, Rakwercs, Laial uul. nr. 17.
(eltKfendnfftt
emm Mit
Esimest korda
Päewakord:
12 päeval sealsamas 924
1)
Koosoleku
walimine.
juhataja
ja
kirja
Lähemaid
teateid saab komttee tehuika osakon
mitm. raskus.
.Ui im niit".
toimetaja walin^ne.
2) 1921 a. aruande kinnitamine.
WalgetplekkiZ.E.
Richard Ledermanl»'i lasteko
S) 1921 a. puhtakasu jaotamine.
» —- — — u
möödia, 6 pildis, laulude- ja
GSnuikuharte
41 1922 a. kulude eelarwe kinnitamine.
tantsudega.
5) Walimised põhikirja järele.
A. Sunne lawastusel. Uued Heluahaugufid
dekoratsioonid A. Tuurandi
6) JookSwad asjad.
walmistud.
Pangaköntor
Tähendus: Aktsiad, «ts ettenäitaja isiku peale wälja antud,
ja maad kaupa.
Algus kell 8 õhtul.

Ulgus lell s päeval.

annawad hääleõiguse ainult siis, kui need wähe
malt 7 päewa enne koosolekut panga juhatusele
ettenäidatui ja kuni koosoleku lõpuni mitte wälja

958

87b antud (§ õ8).
SaKimt* linna kooliwalitinfe poolt
korraldatawad ühekunUsed

.WMecr
Hermann Bahr'i lustmäng Sw.

7TT

Algus tell L õhtul.
PLäsetöhtede eelmüük iga päew

kella 11 —l e. l. ja b-3 õhtul
Draamaleaatri kassas.
961

nn

K.POHQ&CO.
Wiru tän. nr. 19
5 Telef. 7-11 s

Tallinnas, südalinnast mitte
kaugel

IM«M *

pood

aMlfe e«ma<pUetval, 27. «S»tG! s. «• rinna tt«u«
kntsekooli ruwmid»*, T«t ««l. «». 12.
liT Hpem kS 300 nfttftu '«l>N 1

müüb Soweü raha tshekkides
ja sularahana ning toimetab
raha väljamaksmist igas Unnas
i Wenemaal. j

Osawõtjate üleskirjutamine igapäew kooliruumides kella

ära anda wähese kaubaga ühe»

[ilni Ittisiil

la kondiitri tööstus kõigi sisse

Pllhapäewal, 26. märtsil

seadega, poe ruumid kölbawad
ka lihakarniks- Teat kirj. s. l. t.

Sr»est,tj«hi

~225.000 Pood" all. 9Ü4
949

12—2. 950 Linna kooiwalitsus.

Tallinna linna keemia bakterieloogia
Nillu

Riim» MI
a«-»ht«
kontsert

mofDoßoDi
kristallwaasid ja liuad müüa
Lai uul. 12-2 kella 4-7 p. l.

mLSa punda f* naela wttst.
Ha«S Spteker, Ahju tSn. RB, Tallinnas. SS7

Müüa

Gm

10-ne aastase tegewuse puhul
..Estoon as".
Aaastegewad: klawerikunstnik

Eestawas: Berlioz'! fantastiline
sümfoonia ..Episood ühe kunstniku elust" Rachmaninowi kla- z alumise käiguga, kuuNla agrite

Ssto-jVtnusilca

Telefon 10—24.
Odcnoalt müüa sündsad restoraanidele, seltsimajadele ja

Kadunud
eelmüügil ..Estoonia" teaatri Tiidu Kõrts'i isikutunnistus,
kassas.

orkestrioon

Algus kell pool 8 õhtul.
PLLsetähed 350—50 margani

reserwitunnistus, Välja antud

i. jalawäepalgu ülema poolt
28. mail a. nr. 8830 all,
tunnistatakse makswusetaks.
943

I tolöniaecn |

teiste sarnaste ettewõtetele:

Väljaantud Kohtla Vallamajast

7. juunil 1920 a. nr. 78l ja

W Ostame waguni wiisi

Tallinn Lai (ätt. 34.

merikont ert nr. 2, c-moll ja peal, Kraide laius 3 jalga.
Richard Strausi ..Till Lulen Hind odaw. Mana Wiru tän.
spiegeli lõbusad
nr. 13 Nirk. 956

»»»»

Rüütli tün. nr. 24, kõnetr. 454 wõtab lahendada
bak eriol gM fi (kõhutõbi, soetõbi jne.). dakterioS
koobittfi (UifituS, uriin jne.) ja kliinilist (uriin, wal
jaheited, röga. weri jne.) ülesandeid; analüseerib toidu.,
maitse, ja tõilsugu teisi aineid. Tööd tehakse linna»
tvolikogu voolt kinnitatud taksi järgi.
866 Züüinua Uuma Terwishoin osakond.

Kaubamaja

hra Karma» Btet ja tunni
89. »e liikmeni suurendatud
»E«toouia- sümfoonia ork.

916

laboratoorium

lui. Heinr. Zimmerman'i wabriku töö. 2 wäga toredat
elektri pianiinol.
Mitmed harilikud klawerid ja pianiinod jntg 912
U,«K. .ühiKew" trwtt, Tallinna».

D Pakkumisega pöörata: Tallinn, ojf. „Kütte. W
W weo" kontor. Pikkjalg nr. 3, kõnetr. 11-24. W
W TartuS as. .Kütteweo" peakontor, Emajõe 18
Z tan. ttr. 3, kõnetraat 164 ja 94. 18

