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tarpZewal. 25. mürifll 1922. aaslai.

WSliSminlsteerlumt eelarwe wõeti ei a Riigikogus tel
sel lugemisel wastu. Wälisminister esines kõnega.
Ella algas Tartus 4. üleriikline töösturite kongress.
Täna algawad Tallinnas 1922. aasta raskejõustiku esiwõistlused.
Haridusministeeriumi otsus Pärnu realgümnaafinmi
õpilaste kohta.
Lenin ei sõida Genuasse.
Poola uue peaministri deklaratsioon.
Genua konwerentsi eeltööd Wene küsimuses.
Saksamaal kardetakse uut walitsuse-kriist; põhjuseks liit
laSte nõudmised.
Vaikse ookeani leping ratifitseeritud.
Inglise wäed okkupeeriwad erapooletu maariba Jiri-Ulsteri Piiril.
Inglis naa lawatseb nõukogude Wenemaaga eraldi le
pingut t(ha.
tznglise weealnne paat hukkunud.

Zlmub igal äripäeiva õhiul.
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Tallinn» Pikk uulits nr. 39,
(endised .John Nurmlnen" Tallinna S
osakond ja Joh, Lukk & Ko)
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Viimased lealed.
teatab aeüega, et ön 15.
märtsist 1922 oma äritege
wuse awanud ja wõtab oma
peale kaupade transportee
rirrised, iaewatalitused, in- t
casso, kaupade kinnitaixu* j
sed, toll talitused, lae ura 1
maakleri talitused. \
Kõnetraat: J
7-Q5l f

Genua konwerenifi eeltööd.
London, 24. märtsil. (Reuter.) Liitrii
kide ekspertide konwerents Genua konwe
rentsi ettewalmistamiseks, arutas täna neid
põhimõtteid, mille alusel kaubanduslist läbi
käimist Wenemaaga uuesti wöidaks alata.
Tunnistati tarwilikuks Wene walitsuselt
nõuda, Wenemaale tagasitulewate wälja
maalaste elu, waranduse ja kapitaali kind
lustamist. Homme arutatakse waluuta kü
simust. ETA.

% 96 J kontoris
13-99 Tolliametis Kirjakast nr. 12. J

Lenin ei sõida Vennasse.
Wiimaste teadete järgi ei sõitwat Le
nin mitte Genuasse. Põhjuseks olla haigus,
nimelt kaela wähjatõbi.
Nõukogude delegtsiooni oodatakse Riiga
26. ehk 27. märtsil. 24. märtsil wiseeriti
Läti saatkonnas Genuasse sõitwate nõuko
gude Wene delegaatide passid. Delegatsioo
ni eesotsas seisab Tshitsherin. ei—
Seisukord lirlmial jälle tõsine.
London, 24. märtsil. (Reuter). Tõsiste
sündmuste pärast lirimaal kutsus lvalitsus
Löuna-Jiri peaministri Collinsi ja Põhja
liri peaministri Raidi Londoni ühisele nõu
pidamisele seisukorra pärast. ETA.
Waikfe ookeani leping ratifit
seeritud.
London, §4. märtsil. (Reuter). Washing
tonist telegrafeeritakse: Senat ratifitseeris
Waikse ookeani neljiklepingu 67 häälega 27
b. wastu. ETA.
Kommunistise internatsionaali
sa Genua delegatsiooni koos»
olek.
Mosktva teadete järele olnud mitu ühist
koosolekut nõukogude delegatsioonil, kes sõi
dab Genua konwerentsile, ja kommunistlise
internatsionaali täidesaatwd komitee esita
jatel. kelle juhatajaks on Raadek.
Wiimne tuttpu§ta§ delegatsiooni liikmeid
komm. internatsionaali töödega ja komm.
intern. ligema tegewuskawaga konmerentsi
küsimuses.
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.Lootuse" s isi ruumides. W. Tartu umt. 25.
Laupäewal 25. skp. kell 7 paewal.
PühapSewal, 26. skp. kell 10—2 ja õhtul kella 7 peale.
Osa wõtaumd 108 sportlast, kõig st suurematest kodumaa linnadest. Wälja jagatakse
muu seas: 2 ränd. auhinda E. Wabrik. Ü if. poolt ja 1 auh. Tarm „Kalewi* poelt.
Lõpuks TANTS SEISS
«84 Korraldaja W. S. „(sPort."
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liseerumas töölised, kes rahtlvar kaitsta We
ne töölisi ja talupoegi, kui kodanlised dip
lomaadid nõuawad proletaarlise Wene nõu
kogude wabariigi ja teiste tema poole hoid
tvate nõukogude wabariigi ahelatesse pane
mist. ci.

PLHapZewal. 2K. skp. ÜlSaiuuS kord Tallinna».
Ostirl öö. Muinaslised tantsud, hommikumaa kirg. Sel õhtul esinewad
oma iludusega kõige ilusamad naisterahwad ilmas.
Näitelawal esinewad peale 13 iluduse?
Serpzntiin, lilled ja õhupost. Laudade ettetellimine pkihapäewal,Kasakis*.
Etnduse alms pühapäewal, 26. skp. kell 9 õht.; k. 12 iluduse konkurs.
Kõige ilusamale naisterahwale saab juhatuse poolt annetatud 1 pudel m
sih mpanjeri ja korv elawaid lillesid. Iluduse konkursil saab mõõduandev»
olema daamidele õhtujooksul kingitud lillede hulk. Sisseminek 150 marka.

LaewakStga teated.
Raadek awaldas kindlat lootust, et nõu
kogude delegatsioon paljastab kogu maailma
Eila tulid sadamasse jäämurdja
ees Euroopa kodanlaste tõsiseid rööwpüü maki" abil:
deid, mille kaudu tahetakse ära kägistada
Rootsi aurik ..Lowiisa" kaertega Wene
nõukogude Wenemaad, kui kommunismi maa jaoks, Saksa aurik «Bohlheim" sega
kollet.
kaubaga (muu seas 200 tonni suhkrut tar
Teatades edasi sellest, et tema tundwai witajate ühisustele). Saksa aurik ..Günther
ivaga hästi liitriikide imperialistlisi püüdeid Russ" segakaubaga.
» [ Ilmus trükist
ja wõiwat ette juba ütelda, et kongressil
Täna öösel tulid reidile:
pandawat wilunud diplomaatide kaudu We
Ameerika aurik „Tynosly" wiljaga We°
A»llti»sk!WW Jüri Rumm
nemaale ette rasked ja läbiwiimatud tingi nemaa jaoks ja Inglise aurik „Jneston"
mised, tõotab kommunistlise internatsionaa jahudega Wenemaa jaoks.
.wi -d.-. hw. j" Br«.
li nimel toetada delegatsiooni tema wöit
Täna hommikul sõitsid jäämurdjad „Jer
wses kodanliste walitsustega.
mak" ja „Tasuja" Suuropi randa tagasi, kus
dieS'i raamatukaupluse» Tallinnas, Guur
ASne lõpul teatab Raade?, et waljamaa
juba enne töötab.
KnWÜfnltTtt)» Tartu maant. nr. 22. Postiga tellijaid
Jääst wybaStamist ootawad tveel 13 TapaedstanplnG S. Tarin Maani. 22, palun raha ma ktdes ära saata.
proletariaat olla juba kuulnud nõukogude
mm
laewa. R, T. T.
Venemaa hüüdu, teda konwerentsil ähwar
dawp ädaohu pudul ja igal poo! olla mobi
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tegewuseks luba saadakse, kuid mille all mi nenrine seda nõ-mb. Ega muidu Wene ta
bagi hoopis muud tuleb teha, nimelt kihu gurlased matjamaal ja kindral Brussilow
tustööd õppima noorsoo hulgas Eesti riigi Wenemaal oleks bolshewikkifid kiitma haka
IV.
kukutamiseks ja tenm ühendamiseks nõuko nud, et need lõppude lõpuks niisama head
Reie Sppiw noorsugu oli üheks
Peale selle on sealtsamast leitud kaks gude Wenemaaga, kus ,valitseb ideaalne Suure Wenemaa kogujad olla. nagu endised
mõjukamaks teguriks wabadussõjaS. Ül)ed Sommerlingi poolt allakirjutatud täitmata kord, s. o. ääretu wabadus lolluste tegp tsaarid ja sandarmid.
esimestest, keS Narmas oma rinnad seadsid wenekeelset tunnistuS-blanketti, milledest nä° misekS.
Sellepoolest on ka iseloomulik, et meie
waStu kommmtistlistele rööwsalkadele, olid ha, et noorproletaarlaste ühingul tegemist
kommunistid omas kihutustöös kunagi ei
Ühingu
osakondi
on
asutatud
mitmes
meie Kwliõpilased. Kooliõpilane oli ka see, on olnud saadikute saatmisega kommunistlife
tvalausta elu ja olusid seal maal, kus kom
kelle kuuli läbi Tallinnas 1918. a. lõpul internatsionaali kongressile, samuti bro linnas. Nende wäljaSpoolfete juhtidega sei munism nüüd juba näidanud on, mis ta
enamljne mässukatse nurja läks. Seda on shüür, milles aru antakse kommunistliSte sis Wiktor KingiSfepp otsekoheses ül>endu° teostamine töölisleklassile tõe poolest
Mofkwa internatsionaali sandarmid meeles organisatsini de tegewusest ja soowitotaffe seS, õhutades ja waimustades agaramale toob ja kuhu poole seal nüüd täie auruga
„tööle": suhtes Pidage
pidanud ja sellepärast seisab ühel tähtsamal kõigekül fet abi anda kommnnistliStele noor
kindlat
sidet, et nad laiali ei jookse, sea! tüüritakse. Ei ole ju neile tähtjas neem
paigal nende tegewuskmvas kommnniSmuse proletaarlaste organisatsioonidele, toonita
saab
midagi,
sest see on toores materjaal, sest see. et meil kommunism maksma Hat
mürgi kulwamine Sppiwa noorsoo ridadesse. des, et need palju kaasa aitamad kommunis
kaks ja maks,na jääks, maid tähtjas on neile
millest
wöib
malmis
teha."
Selleks kutsuti Tallinnas ellu üle-eesti mi wõimule pääsmiseks.
Seda on ka tehtud. Ja kaunis silmcstor see. et kommunistlife kihutustöö abil wöima
snaaline noorproletaarlaste ühing, mille te°
Kui noorproletaarlaste ühingu ninamees kawate
tagajärgedega, igatafcs on sellest lik oleks meie rahnust ja riiki sedawõrd nõr
gewuse juhtimine läks kommunistlike Partei, te kinnivõtmine algas, sai üks neist. Lempo,
üks
osa
meie
öppnvast noorsoost juba niisu geStada. et me v«Stu panna ei suudaks, m
selle kaudu Kingissepa ja wiimase kaudu 3. ühe oma kommunistlife kubja poolt kirja,
gusi tunnistusi annud, et küvid on pidanud suur naaber meid jälle oma kaissu tahaks
internatsionaali kätte. Kas ja kui palju milles nõutakse, et tema nüüd, kus teised kisendama.
võtta. Mis sellest, kui meie töölised siis liig
wörku sattunud noored ise teadsid, kelle pilli tabatud. Tallinna seminaariS kahekordse
hilja lemmad, et sea! mingisugust klõmmuni»järele nad õieti tantsima pandi, on kahtlane jõuga tööle asuks. Niisama anti talle käsk,
Nii näeb wälja meie kommunistide kulis mi ega sotsialismi ei ole, waid nälgijate
ja küsitaw.
et katsuks Tartu seminaaris kommunismi
kannibalism ühel Pool ja rikaste söödikute
ühingu ja tema osakondade organiseeri seemet külmata. Nähtawasti on see Poiss side tagune. Nagu kunagi kulisside tagune: prassimine teisel Pool, sügawam kuristik
lase
Pilk
sinna
heita,
kohe
on
igasugune
illo
mise juhtnöörid ja põhikiri töötati wälja suur lobasuu, kes oma punasnsest armastab
kurnajate ja kurnatute ,vahel, kui meil kuna
kommunistlife partei keskkomitee Poolt, mis peaasjalikult sõnu teha, sest kirja lõpul ar sioon kadunud ka kõige naiiwima! teatri gi unes nähtud. Mis sellest! Ega see ju sü»
põranda all asub, sellest keskkohast juhiti watakse tarwilikuks südame peale panna: publikumil. Näed, et Allikfo, Wcrnja ja sg Nlliksosse ja temasugustesse ei puutu. On
noorproletaarlaste liikumist üle kogu maa. ..Näita, et sa ka tegudes kommunist jad nendesugused ei ole mitte kohaliku töö nemad oma töö teinud, küllap siis ka Palk
liste klassi esitajad, nutte iseseisvalt mõtle
Selle liikumise awalikuks juhiks ja õhuta oled."
maksetakse sellekohaselt. Kui mitte muud,
jaks oli Arnold Sommerling, kellest Raud
Sama Lempo juurest leiti Sommerlingi jad inimesed, waid lihtsalt torud, milledesse siis soe sandarmi koht EstljandSkaja guber
tihclt
teiselt
maalt
puhutakse,
grammofonid,
sepp tunnistab, et ta suure agarusega oma kiri, milles juhatust antakse, kuidas semi
nijaS on igatahes kindlustatud. P. O.
tööd on teinud.
naaris kommuniste koos hoida ja teistes milledele kusagilt plutestd saadetakse: esiteks
..internatsionaal",
pärast
poole,
wõib
olla,
Juba enne noorproletaarlaste ühingu koolides 3—4-liikmelisi kollektiiwe asutada.
asutamist töötas Tallinna õpetajate seminaa Noorproletaarlastele kästakse korraldada ..Jumal keisrit kaitse sa". Nagu olude areriS muidugi seminaa ri juhatuse lahke loenguid, kontsert - miitinguid, referaate jne.
loaga „ noorte sotsialistide ühing", kes kesknõukogu firma all. Antakse juhatust,
endale ülesandeks oli wõtnud ühendada sot kuidas mingisuguse nime all organisatsioon
Wäljamaalt.
sialistlise ilmawaatega noori ja seminaari luua. kuhu kommunistid koondada, wöima
ruumides takistamatult koosolekuid pidas. likult katsuda „kodanlisi" ühinguid, nagu
Kommunistliste noorproletaarlaste ühingu ..Tungal" ja teised, üle wõtta, stnna sisse
Genna konwerentsiks ja jõudis waikse liidu
tekkimise järele likwideeriti „noorte sotsia wiies organiseeritud, distsiplineeritud noorte
«Pre'« fablne*f beUatafiocn
ga kokkuleppele, mis kaasa aitab Jda-Eu
listide ühing". Tema juhtimad jõud läksid kommunistide kollektiiwe, kas wöi 3—4-litf
ETA. Poola ajakirjanduse büroo teate! roopa majandusliseks ülesehituseks.
noorproletaarlaste julMtusesse üle. Kuju inelisi. Kollektiiwidel tuleb „tasa ja targu" on Poola peaminister Ponikowski 21. märt
Poola Balti-poliitikast ütles Ponikowski:
kas näitus sellest, mis meie koolielus kõik asju ajada, koosolekutel ülestõsta küsimusi sil seimis oma deklaratsiooniga esinenud.
Võimalik.
ühiskondlistest Pahedest, sõdadest, kriisidest, Kõige pealt käsitas Ponikowski oma uue ka ..Balti kokkulepe kindlustab meile sõbralik
Peale selle, kui noorproletaarlaste ühin sotsialismist, kommunismist jne. Lõpu bineti sisepoliitikat. Uus kabinett tahtwat ku, ennastsalgawat ja rahulikku koostööta
gu põhikiri oli kinnitatud, omasid asutajad siht olgu lõhki ajada «kodanline" ühing jatkata endise kabineti poliitikat, iseäranis mist Balti riikidega Jda-Euroopa ülesehi
jalamaid oma kaardid, awaldadeS üleskutse, ja ülewötta. See ei olewat raske, sest ole maareformi teostamisel, rahaasjanduse sta tamisel.
Walitsus loodab, et Leedu, keS seni Poo
milles noori kutsutakse Võitlusesse astuma wat tegemist noortega (kirjakirjutaja mõt biliscerimisel ja repatrsatsiooni küsimuses.
last kõnvale hoidus, suudab hinnata Poola
Moskwa internatsionaali lipu all. Awami leb muidugi: rumalatega), kellele tuleb äraKõneledes MiSpoliitikast, nimetas Po rahupolutihü. kes Leedu wastu sõbralik, ja
sekoosolekul töötati ivõidelda 3. inter
et ain«!t v LsMMUnistlises korvas"
nikowskl
teiste riikidega sõlinitud kaubale oskab leida teed kokkuleppimiseks ning wö
qotstonoaliga. Sellest otsustati muidugi wõimalik olewat inimese! end igakülgselt
«MR. Moskwa ametikohale kohe ka teatada ja arendada, täiendada jne. Muidugi on targu pinguid, Varssawi terwishoiu konwerentsi tab tulewikus osa Balti riikide ühisest tööst.
Wilno küsimuse juure üle minnes. mai
tegigii ka. Ärakiri lellest teadaandest leiti ütlemata jäätub, kuidas see igakülgne aren ja Poola sõbra kardinaal Ratti walimift
Rttgikogu kommunistlise rühma kantseleist damine ja täiendamine Wenemaal lvälja paawstiks. Oma suhteid Watikaüiga tahab nis Ponikowski Swentsjani kreisi Leedu,
Poola toetada konkordaadile. mille tegemi soost elanikkude teadaannet, kes nõudsid, et
ja temas seletatakse, et übing on otsustanud näeb.
neile luba antaks, oma esitajaid Wilno sei
kommunistlise noorte internatsionaaliga ühi
Kohalikkudele noorproletaarlistele tege seks mingisuguseid raskust ei näi olewat.
Poola Välispoliitikat juhid püüe rahu mi saata. Seda palwet ei olnud wormili
neda ja töötada lähedas ühenduses Tallinna lastele saadetud juhatuSkirjades seletati, et
ametiühisuSte kssknöukom»ga, oodates, mil ülnngu põhikirja mitte ei tule Pidada juht teel korraldada pealefõjaaegseid suhteid ja sil põhjustel Võimalik kohe täita, kuid t?
olla wäga iseloomustaw Wilno maakonna
lal kukutatakse EeSti riik ja asemele asub nööriks, mille järele ühing töötama hakkab. majandussist elu uueSti jalale seada.
nõukogude walitsus.
Hoolimata kriisist tegi kabinett eeltöid leedulaste tõsistele püüetele. Ponikowski
See olla ainult ilmsüüta näokate, mille abil
ütete lommnnlslde (nüsflte lagani.

Lutfifer.
Jeau de la Hiresi romaan.
Awause kaudu haarab Oönägtja raudpi
deme, mis oli katuSakna awamiseks ja kin
nipanemiseks seestpoolt, ning tegi akna Pä
rani lahti. Üksteise järel ronisid mõlemad
mehed august sisse, esimene andis teisele ka
sulikke juhatusi. Nagu alati pilkases pime
duses, seletas Sainclair:
Laubega wooderdatud pööning, mis
on nähtawasti kolikambriks. Kolm sammu
pahema! luuk. Tule.
Nemad astusid kassi kergusega. Luugi
üks külg oli waruStatud rõngaga. Selle
külge ott kinnitatud köis. mis blokkrullist
katuslaua küljes läbi läks, jälle alla tuli ja
põranda sees olewaSse auku kadus. Sain
elair seadis köie blokkrulli raami ja ratta
wnhele, nii et ta enam edast-tagasi liikuda ei
aimud. Siis tõstis ta kõige suurema rahu
luugi üleS ja pööras ta läieSti ümber.
Sainclair kmnardas luugi august alla
ja nägi treppeeSkoda, tüki punast seina, kä
fipnio ja treppi, mis uähtawaStt alumisele
korrale wiis.
Redel on liiga kaugel, kui et ma te
da kätte ulataksin saama, ütles Sainclair.
Kuid põrandani on kõigest kolm meetrit.
Wötame kätega luugi serwast kinni ja lase
me endid ühelkoos warwastele kukkuda...
Tähele panna?... Oled walmis?... Hopp?...
Põrand pramsatas kahe mehe raskuse
all. Kukkudes pölwili. ei julgenud nad end
liigutadagi. Waikus...
Corsatile oli seal pilkane öö.
Sainclair aga wSU näha wäikest korri
dori, mis trepi juurest tagaseinani ulatas,
kus oli aken ilma eesriideta: kaks ust pare
mal, üks pahemal. Punase riidega tapitsee
tihid seintel oli näha Palju niiskuse jälgi.
Tapeet oli twrneu
Äkki kobtiS waikuseft hüüe!...
Sec oli lühike, brutaalne „Oo!". mis
kellegi kare hääl hüüdis.

Nagu loomu sunnil kargasid Sainclair
ja Corsat üles, kuulatades kikis kõrwu! sin
na poole, kust hääl tuli... parempoolse wahe
seina poole, milles oli kakS ust.
Mõni sekund Pärast hüüet oli kuulda ter
we rida üksteisele järgnewaid wöi llheaeg
seid hääli: wedrmnadratsi kriiksumist, ini
mese jämedat ja kähisewat urisemist, kahe
jala pehmet mahapanekut põrandale, tiku
tõmbamist.

Äkki paistis esimese ukse alt walguse ju
ga.

Siis kuulsid Sainclair ja Corsat, et ini
mene ukse taga end riidesse pani. kusjuures
ta pahas tuju» urises ja iseenesega kõneles.
Wvimata oli tema sõnadest aru saada. Kuid
hääle kareduse, umbhäälikute hulga ja mõ
ne üksiku kuuldud silbi järele wõis otsusta
da, et see mees Saksa keeli urise».
Inimene ukse taga kõndis, ja selle järele
wõis otsustada, et ta pikaldane ja kohmakas
on. Ta sülitas põrandale. See oli hari
mata mees.

Kuid Sainclair ja Corsat olid juba te
gutsenud. Nad olid osanud üks ühele poole,
teine teisele poole ust, seljaga päris seina
ligi, pea natuke körwale pöördud, käed wa
bad. Nad olid walmis hüppama, haarama,
kägistama!

Oönägija oli käskinud:
Kui ta ukse awob, karasa teiua peale,
toppida tal suu kinni, tõugata woodisse.
wäänata. lammutada waipades, linades...
Kuulan, peremees? .
Ja nad ootasid uudishimulikud, rahu
likud ja rõõmsad.
Rasked sammud liginesid: hoolimata käsi
tõukas rtiwi eest, keeras wõm. Uks läks
äkki pärani lahti... \
Oli. nagu olekS kaks Vainduwat jaagua
ri gorilla peale karganud! >
Mehemürakas sai waewalt aejaa rvöga
tada ja mõlema käega tõrjeliigutyst teha.
Suur taskurätik topiti talle punuma suhu,
neli teraskätt haarasid temast kinni, , kägis
talid teda, kuna kaks keha. nagu katapultide-

ga, teda tõukasid, waarmna panid ja selili
woodi peale paiskasid.
Nagu kotletti jahus rullitakse, nii lvää
nati teda linades ja waipades. Siis seoti ta
akna eesriietega, mis puude küljest ora
wõeti, jalgadest kaelani kinni, kuid pea wa
baStati.

Wõodi päitsis, walgest puust laual, PSIeS taotud rauast jala sees pikk küünal, mis
wangi pead toalgnstas. See oli metsalise
pea. punaste, paksude, lühikeseks lõigatud
juustega, sinihallide silmadega, kareda näo
nahaga, ei habet ega wurrusid. Paljas
lõug wöimaldas walehabeme külgspanekut.
Jah, metsalise pea, kuid mõistusega metsali
se pea. Tema otsaesine oli lai ja kõrge, stl
mad täis ilmet, huuled kõneosawad.
„Kui see on statist, mõtles Sainclair en
damisi, siis ei ole ta igatahes mitte lihtne
statist. Kui see mees tõesti Lutsiferile truu
on, siis ei awalda ta midagi muidu, kui at
nult kehaliste kannatuste su-rwel. Enne kui
teda hakkan kuulama, otsin kõik masa läbi."
Laual, küünla jala kõrival, seisis kimp
wõtmeid. Sainclair oli seda näinud. Ta
wöttis wõtmed ja ütles Saksa keeli:
Corsat, sellel mehel peab Herkulese
jõud olema. Ära usalda üksi neid linasid ja
eesriideid, millega ta kinni seotud. Puss
kätte, mu sõber! Ja kui wang end peaks
wabavtada katsuma, pista temale puss kint
su, käsiivartetzse, ühte ja teise järgimööda,
kuni ta watksekS jääb. Teda ei tohi aga ara
tappa, kuid waStuhakkamise korral tuleb
ta! siit ja sealt werd laSta, mis temal õige
paks näikse olewat... Walwa Hoolsasti!
Mina tulen mõne minuti pärast tagasi.
Ja kõige rahulikumalt laks ta toast wäl
ja, jättes sinna küünla, mida temale kunagi
tormis ei olnud.
Tema tahtis kõigepealt kindlaks teha,
et ühtegi teist inimest enam majas ei ole.
Sttewaalnse pärast wõttiS ta rewolwri kät
te. Nii laks ta alumisele korrale. St tai
kõik wõtmed kaasas olid, siis ei oodanud ta
sel kodusel ringkäigul mingid raskusi.

üks tuba oli tühi. Keldrist leidis ta.
Puid, süsi, kakS kasti Champagne wiinasid;
ühes kastis oli üks pudel pooleli. Köögis
olid kokakunsti ksige tarwilikumad riistad
ja nõud. Söögisaal oli mõnusustega. Kit
sas ühenduskäik wiis eestukse juurest tagu
mise trepi juure.
See oli kõik alumine kord. Mitte ühte
elulist olewust ei leitud sealt. Oli märga
ta puhtust, tolmu oli wähe. Neis tubades
kui mitte alaliselt ei elatud, siis wähematt
käidi nendes sagedasti seda tunnistasid
mööblid.

Sainclair läks ülesse tagasi.
Seal, ta teadis, oli ainult kolm ust.
üks, mis lahti jäi, wiis tuppa, k«S Corfat
kinniseotud meest walwaS. Teine uks kor
ridori samal küljel wiis tväiksesse tuppa,
kuS oli üles tehtud woodi, toalettlaud. tvä
ga ilus waip ja suur seinapeegel. Selle toa
akendel olid kahekordsed eesriided. Sinise
riidega ülelöödud seinu ehtisid head pildid.
Kapp sisaldas meesterahwa riideid, küba
raid, pesu. Iga asi oli ilma tegija märgita,
ilma omaniku nimetähtedeta.
Sainclair tuli wälja, pani ukse uuesti
kinni ja läks põiki üle korridori, et toitmast
ust awada.

Kuid seal tegi ta ruttu kindlaks et üks.
ti wõti ei passinud lukuauku. Pealeai näts
lukk olewat niisugune, mida wist lifttfa
muukrauaga lahti teha ei saagi.
„Kui muidu ei saa, lõikame ta lahti"
ütles ta enesele. atJa'
~, ®c,i"claic ka>°°il-.z ißar.iitc t|tc panna
Hihimili ainult niili.m,», preWwmtSe kah.
!?: .m' [f1 *'c f' laliandada (ttuinnh.
? ??:, !. tWl!"1 mi# tema
taga Peitub. Mlefs ct olnut) C»näalial« kel
legt abt tarwrs.
(Järgneb.)

Nr- 69

3

TX t Yj I N N X TT? X T X J X

ütles: «Walitsus usub kindlasti, et seim,
toetades Wilno seimi resolutsioonile ja ühen
damise aktile 2. märtsist, wolitab walitsust
laiendama oma suweräänset wõimu ka Wil
no maakonna peale. Walitsus paneb seimi
le ette, seda akti kinnitada ja teda Wilno
seimile tagasi saata."
Kõneledes suhetest Wenemaaga. seletas
Ponikowski, et Poola ei taha Wenemaale
kallale tungda. «Siiski peame Wenemaalt
nõudma, et ta täidaks oma kohuseid, mis ta
enda peale wötnud Riia kokkuleppega ja
lõpetaks oma propaganda wäljamaal. Meie
seisukoht, mida iseloomustab rahupoliitika
otsejoonelikkus, eraldub wäga nõukogude
närwilisest poliitikast, mis on murdjoone
sarnane, kus alatasa wahelduwad rahuar
mastuse awaldused ja sõbralikud deklarat
sioonid."

Gibraltarist telegrafeeritakse täna: Briti
weealune paat II 42 põrkas Aafrika maa
nina kohal Briti miinihäwitaja «Versatilei
ga" kokku ja läks põhja. 23°!iikmeline meeS
kond sai surma.
Kodusõda lirimaal.
Inglise sõjaloäeb okkupceriwad erap»»letn
maariba kahe wabariigi wahcl.
ETA. London, 28. märtsil. Silmas pi
dades asjaolu, et Ulsteri piirile mõlemalt
poolt sõjawägesid roondataffe, mis rahule
hädaohtlikuks ähwardab saada, kawatseb
Brtti walitsus okkupeerida erapooletut maa
riba Pöhja-Jiri ja Löuna-Jiri wahel. Chur
chill seletas alamkojas, et rahukonwerents
Põhja- ja Lõuua-Jiri lvalitfuste wahel on
hädatarwilik. Löuna-Jiri juhid ollagi juba
esinenud sellekohase palwega.

Poliitiline kriis Saksamaal.
ETA. Berliin, 12. märtsil. Arwatokse,
et riigikabinett homme oma seletusega esineb

liitlaste märgukirja kohta, pärast seda kui
wastawad ministeeriumid on aru annud
üksikasjade kohta. Awalik arwamine on
wäga üritatud liitlaste uuest nõudmisest.
Kõik erakonnad ja rahwakihid nimetawad
seda nõudmist teostamatuks, sest soe wiiks
häwinemisele Saksamaa majanduse. Parem
poolsed erakonnad seletawad, et Wirthi ja
Rathenau poliitika olla täiesti äpardanud.
Kui lvalitsus järele andwat, olla uut rewo
lutsiooni karta, mis palju hirmsam saatvat
kui 1918. a. rewolutsioon. Tsentrum peab
seisukorda wäga tõsiseks, kuid soowitab kül
mawerelist kabineti seisukoha arutamisel.
Tsentrumi arwates olla kabinetil ainult
kaks teed, nimelt, kas ametist lahkuda, ehk
jälle ametisse edasi jäädes kindlasti seleta
da, et liitlaste tingimised on wastuwöt
matad.

«Berliner Tagebl." loodab, et riigipäew
ja walitsus liitlastele seletawad, et nad nõus
ei ole käima teed, mis tvabarngi kuristikku
wiib.
Missugusel tingimisel Leedn
ValtL-Wene konwerentpst ofa
wõtab.
ETA. ..Eho" 22. märtsilt teatab, et uuele
könwerentsile, mida nõukogude walitsus We
nemaa ja Balti riikide wahel ette pannud.
Leedu ainult sel juhtumisel läheb, kui Poo
ta sellest ola wõtma ei kutsuta.
Vene lüsi ms.

Euroopa rahu ja
rahukitsjad.
Harilik kodanik jagab teisele hoope, kui sel
keks arwab põhjust olewat; on aga tüli
labendatud ja lööming löödud, siis hakatakse
jälle üheskoos tööle wõi minnakse sõbralt
kult pudal õlut jooma ning endine tüli
on unustatud. Niisama ja-Mwad ka rahwad
üksteisele hoope, kuni sõda käimas; aga on
kord rahu tehtud, siis ununeb sõjaaegne
waen ja Saksa kaupmees ostab Prantsuse
kaupe ning Prantsuse wabri
kant toob Saksamaalt masinaid oma- tehase
täiendamiseks: Saksa näitelawa importee
rib Prantsuse naljamängusid ja Prantsuse
kirjastaja trükib Heinrich Manni wõi mõne
muu moodsa Saksa kirjaniku romaane.
«Väikestest inimestest", kes sõja all köi
ge rohkem kannatasid, ei maksa rääkidagi.
Saksa ja Prantsuse töölised ei mõtlegi
Tevanch'! igas üle piiri põrnitseda ja Prant
suse talupoeg peab Saksa talupoega niisa
mafuguseks inimeseks ja sal?a taga pigista
jaks, nagu ta isegi on. Isegi Prantsusmaa
häwitatud maakondades ei landeta ammu
enam aega teatraalse «sakslaste wihkamsie
ga", waid wihatakse sõda ühes kõigi ta taga
järgedega ja tehakse päewad ning ööd tööd,
ehitades häwitatud majade asemele uusi.
'Kes'aga rahu ci saa ja ikka wcel pale
higis peawad wihkama, need on ametlikud
rahrrkaitsjad sõjaministrid ja kõrgemad
svjawäeülemused ning nende hääletorud
marurahwuslised ajalehed. Need ei näi
kuidagi sellega leppida tahttvat, et wormilik
rahu ammu tehtud, waid öhutawad waenu
ikka endise hooga. Wahe on ainult selles,
et Saksamaal seda weidi warjatumal kujul
tehakse, kuna Prantsuse showinistlised lehed
pea päewagi ei lase mööda minna, ilma köi
ge kolmtawmnates wärwides kujutamata äh
wardanmt «Saksa hädaohtu". Üks suurema
test Saksamaa - õgijatest Prantsusmaal on
endine sõjaminister A. Lefõvre, kes oma
ihulehes „Le Journal" alatasa maalid kohu
tawaid pilte peidetud sõiariistade-ladudesi
Saksamaal ja Saksamaa walmisolekut uueks

Inglismaa kawatseb «öukegu»
de Wenemaag i e.aldi lepingut
teha.
ETA. London, 24. märtsil. Reuter.
..Daily Matti" teatel olewat Lloyd George
mõista annud, et ta kawatsewat eraldi !e
-pingut teha nõukogude Wenemaaga, sel juh sõjaks.
tumisel, kui liitlased Genua konwerentsil
Neid hirmu- ja öudusestutte ei jaa ükski
ühise poliitika kohta Wenemaa asjus ei suu mõistlik
inimene tõsiselt mõtta, ega möta neid
da kokiu leppida.
ka Prantsusmaal tõsiselt need, kes asju nii
näewad, nagu nad on. Kuna Lefhvre par
Prantsusmaa seisukoht Wene
lamendi liige on, siis Larwitab ta aegajalt
Mfimuses.
juhust ja peab kõrge koja kõnetoolilt wihast
ETA. ~Temps" 20. märtsil kirjutab: lökendawa kõne Saksamaa wastu, nõudes
Prantsuse eksperdid, kes Genua asjus Lon Prantsuse sõjamäe suurendamist ja lväetee
doni eelkonwerentsile sõidawad, on Wene kü nistuseaja pikendust (Iga säärase köne kajaks
fimuses järgmisele seisukohale asunud: We on muidugi niisama wihased juhtkirjad Sak
nemaa wõib oma endist seisukohta ja rikkust sa tagurlistes lehtedes!). Kuid need kõned
ainult tööga tagasi wõita. Läbirääkimises jätsid Meel hiljuti, kui Briand peaministriks
temaga ei pea maksudeks mitte kulda ega oli, niihästi suurema hulga rahMaasaadiku
kalliskiwa nõudma, et nlimust maad mitte test kui ka walitsusejuhi külmaks: mõne lü
lõpulikult ära kurnata. Ei peaks Wenemaad hiöa sõnaga läks peaminister üle muude as
püüdma üleujutada wõõraste kaupadega ja jade juure.
temalt seda Mõhna, »nida ta oma ülesehita
Teistsuguse tvastuwõtte osaliseks sai
miseks wajab. Samal ajal ei peaks kredii Lefhvre'i kõne neil päcwil, muutunud ma
te mitte nõukogude tvalitsufe kätte andma, litsuse - koosseisu ja parlamendi ühe osa
maid need peaks juhatama otsekohe Wene muutunud meeleolu juures. Prantsuse par
maa mojanduslise ülesehitamise alale.
lament arutab praegu wäeteenistuse pikkuse
ja muid wäeolude korraldamisesse pmttuwaid

Aresteerimised Peterburis.
ETA. «Golos Rossii" 21. märtsilt tea
tab: 15. märtsi öösel aresteeriti Petrogradis
Wiiburi poolel 82 sotsialisti. Ka tehastes
on kinniwõtmisi nende keskel olnud.
Poolamaa Londonist laenu saanud.
ETA. London, 24. märtsil. Reuter.
„Times'i" teatel on üks tähtis Londoni pan
gamaja Poolale 4 miljoni naelsterlingit
krediiti annud, millest umbes üks miljon
läheb tooresainete ostmiseks Londonist
Poola tööstusele.
Veealune paat ühe» meeskonnaga hukku
nud.

ETA, London. 28. märtsil. Reuter.

küsimusi. Juhust kasutades, pidas endine
sõjaminister pikema kõne. milles ta kõige
pealt jutustas terwe rea lugusid peidetud
sõjawarustufest Saksamaal, mäites, et Sak
saniaa praegu ainuke suurrabwaS Euroopas
olelvat, mis sõja all sugugi ei olla kannata
nud. (See tundub isegi kõige suuremale
saksawaenlascle liialdusena!) Edasi rõhutas
Lefhvre, tema ei uskuwat, et Saksamaa wa°
batahtlikult oma kohustusi söjakahjude tasu
mise asjus Läitma saab. Ühe! ilusal päewal,
kui Saksamaa küllalt sõjariistu on kogunud
arwab Leshvre paneb ta käed puusa ja
ütleb: «kes meie käest raha tahab, see tulgu
ja katsugu seda wõtta!" Ja siis on uus sõda
lahti.
Sellepärast ütleb Lefevre peab
Prantsusmaa ksige wastu walmis olema.

Riigikogu
koosolek 24. märtsil k. «. p. L
Piiripoliitikas ei taha Eesti sam
Juhatab esimees J. Kukk.
Päewakorras on riigi 1922. a. eelarwe mugi taganeda oma õigustest. Ruhno kü
simus ei tule piiriküsimuse kujul arutusele.
2. lugemisel.
Nagu eelmisel koosolekul kindlaks mää Ruhno on Eesti wabariigi osa. Tallentsi
ratud, on järjekorras esimesena wälis piirijoont tuleb tunnistada senikaua, kui see
wastastikkrrfel kokkuleppel ei ole lahendatud.
ministeeriumi eelarwe.
Eesti-Wene wahekord on sõbra
Aruandja E. Lii w a k annab eelarwe
lik. Meie poliitika Wenemaa suhtes püüab
kohta lähemaid seletusi.
Riigikogule esitatud wälisministeeriumi rahu kindlustada. Idanaabri walitsuse pea
eelarwes oli ette nähtud korralist kulusid le tuleb kui täiesti loomuliku peale waada
93.280.400 marka ja erakorralisi 9.279.900 ta. Tuleb kahetseda, et Wenemaa weel
marka. Eelarwe kommisjon on wähenda rahwuswahelisett de jure tunnistatud ei ole.
nud korraliste kulude eelarwet 67.753.500 Sõja ohtu Venemaaga karta ei tarwitse.
margani, nii et wälisministeeriumi kulude Wenemaa ei ole terwet rida rahulepingu
eelarwe kokku wälja teeb 87.033.400 marka. punkte täitnud. Varanduste tagasitoomine
Kärpimist on tehtud neis ministeeriumile Wenemaalt ei wha liikuda. Need küsimused
alluwais osutusis, mille koosseisud 1922. a. loodetakse aga pea lahendada. Majandus
Peale ci olnud seaduslikult kinnitatud, na lise kaubalepingu järele Wenemaaga ei ol«
gn Washingtoni ja Wladiwostoki esitused, meil tarwidust, °est meie kohta maksab enam
Moskwa, Peterburi, Jamburi, Siberi ja soodsustuse tingimine. Mis spekuleerimises
Ukraina konsulaadid. Tulusid on ette näh se puutub, siis teatab minister, et nmlismi
tud 22.946.200 marka. Tulud saadakse pas nisteeriumis ühtegi ametnikku ei ole, kes
sidest, wiisadest, laewailmutustest j. m. Wä svekuleeriks. ..Sulisewa" kauba saatmine
lissaatkonnad katawad oma kulud sissetule Venemaale ei ole wõimalik. Kõik pakid,
mis Wenemaale lähemad, sawvad mere ja
kutega järgmiselt:
Wene
esitajate juuresolekul läbi waadatud
Berliin London
ja
EeSti
ja Wene pitsatiga pitseeritud.
Helsingi 50%, Riia 70», Stokholm
Eesti-Saksa
wahekorras on
80», Kvpenhagen 40%, New-Aork
samnr edasi jõutud sellega, et arwete ja nõud
30%, Kowno 25%, Pariis 50% ja
miste õiendamise küsimus teistest lepingute
Warssaw 10%.
küsimustest lahutatud cm ia erikommisjoni
Wälisministeeriumi arwepidamine, wör antakse.
reldes eelmiste aastatega, on enam-wähem
Kaubalepingute tegemisel teiste
korralik.
riikidega kerkib üles enamsoodustuse küsi
Sõna wõtab wälisminister A. Piip.
mus. Riigikogu! wleb selle kohta oma ar
WäliSministri kõne.
zvamist awaldada. Lätiga on kaubandusli
Minister puudutab walitsuse wälispo ne leping pooleli.
lutikat ja eelarwet.
Genua konwerentsilt loodetakse
Wälispoliitika peaüleSanneteks on rohu rahu kindlustamist Euroopas. Selle faawu
kindlltStamine ja kaasaaitamine EeSti riigi tamisel wõiksime riigikaitse kulusid wähen
majanduslise ja kultuurilise elu edenenu dada. Oleks soawitaw, et idanaabri ja
seks. Neid sihtjooni on igal pool püütud Balti riikide wahel wahekohus maksma pan
teostada.
daks ja wäikeste rajariikide
Wälisministeeriumi eelarwe ei ole rahvnrswakeliselt kindlustataks.
täisM sest-'vt- üks vfa> koosseisust wälja on
A. Palwadre (sors.-dcm.)
jäetud. Need koosseisud esitab ministeerium
Välisministeeriumi seesmine korraÜNt»
lähemas tulewikus Riigikogule kinnitami ja wäliscsituse korraldus nõuawad põhjattks
seks. Eelarwe juures on püütud kokkuhoid ku muudatust. Eelarwe on eelmise aasta
mise tendentsi wiimase wõimaluseni läbi eelarlve järele kokku seatud, ainult üksikuid
wiia. Nii on meie wÄisesituse palgad teis summasid on püütud mahendada, põhjalikke
te riikidega wörreldes wäikesed. Nii on saa uuendusi ei ole. Riigikogu peaks põhjali
diku nornmal palk meil 160 doll., kuna Root kult kaalumise alla wõtma terwe meie wä
fi eelarwes 384 doll. on ette nähtud.
lisesjtuse süsteemi, näituseks, kuhu oleks
Wälispoliitika alal töötawd wa rnett ioaja wälisesiwsi saata, missugusel kil
litsus ja wälisministeerium kõige lähemas jul jne.
konbMis. Kõige tähtsamate wälispoliitika
Välispoliitikast enesest kõneledes tuled
sammude kohta on wälisasjade kommisjon otfcfobc ära märkida, et meil wälispoliitika
alati seisukohta wõwud.
praegu, mi ütelda, teise järku on jõudnud.
Balti riikide liidu loomine on
Esimene tvälispoliitiln ajajärk oli see, kus
kindlustuseks meie iseseiswuse poliitikale ja meie riik, mis rewolutsioonilise! teel oli tel
annab wöimaluse Wenemaaga kõige sõbralt linud. nõudis kindlustamist. Seda tuli
kumat wahekorda pidada. Balti liidu loo kaitsta kabele poole: 1) Wene poole ja 2)
mine ei ole kerge, sest naaberriikides on po Sakia poole, sest ftttt wõib kindlasti oletada,
liitilised woolud, mis mitmesugustel põhjus et Landeswehri sõda ei olnud mitte kui sõda
tel selle liidu wastu on. Teiseks on olnud ta üksikute salkadega, waid Landeswchr oli
Poola Leedu konflikt. Balti riikide poliiti ühenduses Saksamaaga. Esimese järgu aj#f
line koostöötamine on tarwilik. Selle kohta tuli meie riiki kaitsta kahel frondil ja ichtlaü
on Warssawi konwerentsil poliitiline leping tuli wälisriikidelt saawutada tekkinud riigi
tehtud, mis Riigikogus kinnitamisele tuleb. ttmnistamist. See ajajärk lõppes õnnelikult.
Selle lepingu järele astuwad Poola, Läti, Pärast seda algas teine ajajärk, kus tuli kor
Soome ja Eesti kokku, et luua teatud polii raldada omi wabekorde waenlastega ja tei
tilist kokkulepet.
selt poolt naabririikidega. Siin ei ole mitte
Eesti-Soome wahekord on söb märgata seda wäga tarwilikku sirgjoonelust.
ralik, knigi wiimase! ajal soowimata wahe
Eesti ja Venemaa tvabekorra kujunda
juhtumisi ette on tulnud. Minister loodab, mises awaldab teatawat mõju Balti lndo
et kõik wahejuhtumised rahulikul teel lähen loomise küsimus. Eesti ja Wene wahekord
da takse.
peab nii lähedane olema, nagu Eesti ma
Eesti-Läti wahekorras sünni
jandnsliselt Venemaale lähedal on. Eesti
tas ärewust õnnetu kõrtsi lugu, mis aga head riigi elu ei saa tulewikus ette kujutada la
lvahekorda ei rikkunud. Eesti ja Läti wahel hutatuna Venemaast.. Vahekord Eesti ja
on tehtud leping, mis lähemal ajal Riigiko Läti wahel wõib tulewikus balwem olla.
gus ratifitseerimisele tuleb.
niisama ka wahekord Läti ja Poola wahõl,
tuid wahekord Eesti ja Wenemaa, ja Läti
SõjawäeteenistuS kestku wähemalt kaks ja Wenemaa wahel peab tingimata hea ole
aastat (nii palju ei nõua isegi praegune ma. Sellest seisukohast tuleb meil ka Pusti
sõjamanister, levpidss 18 kuuga). Väikse liidu loomist toimetada.
liibu eriti Poola. Rumeenia, LõunaHääletamisel wõctaks-e toäHsmimšteetru
SlacUm ja Tsbeho-Slowakkia - wäed tulla nu eelarwe uastu.
Määratakse tveerandtunniline tvaheaeg.
wöimalikult tugemaks käSwatada. Alles siis
wõiwat kindel olla. et Euroopas rahu saab
Peale waheaega tuleb arutusele sõ s a
ministeeriumi eelarwe. Aruand
walitsema. Sest ainult üks rahwas ollagi
ilmas, mis rabu wõiks rikkuda: nimelt saks ja T. Pool.
lased.
J. Piiskav (ist sots.), reö eelarwe koh
Hmvitawam kui see köne, on asjaolu, et ta esimesena jõna wõtad, tähendab selle pea
umbes pooled Prantsuse parlamendi liikmed le. et sõjaministeerium:! mingisugust täht
selle kõne heaks kiitsid. See näitab, et silst ei ole. Iga suurriik wõib meid puruks
Prantsuse rahwa seaduslikud esitajad täiesti teha, kuna meie oma tväikese sõjamäega mus
ära on teeninud umbusalduse, millega Amee tu ei suuda Panna. KokkuHoidmisest ei ole
rika Ühisriigid nende peale waatawad, tõen oelarwes juttugi.
dades Prantsusmaa tegewat kõige rohkem
M. Martna (sots.-dem.) tSSwd itteS
selleks, et Euroopas mitte rahu makslna ei Kvoorumi küsimuse. Selgub, et koos s« si
hakkaks, uvid käärimine edasi kestaks, mr. nult 48 Riigikogu liiget. Kwoorumi puitdi' sel lõpetatakse koosolek k. 8.45 mm.
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Rahwamajandus.
fm3 Tiimi Miim
Wasalema märmor.
Wene Valitsuse lagunemisega lagune
sid te paljud tööStus-ettewötted. Nende hul
gaS ka nSudanimetud Wafalema marmori
teewanduse tööstus, mil enne sõda Peterbu
ris asmva A-S. „B!agsdarewi" käes oli.
Marmor, suuremal arwul tooresainena, läks
Peterburi ktwihööweldamise Vabrikutesse
ümbertöötamiseks, trepiastmeteks, akna gar
niistdeks jne., enam jagu kõik ehituSmater
jaotiks. Koha peal tarvitasid ümbruskonna
elanikud marmori samuti ehttusmaterjaalikS,
kuna seda maapõue saadust murdmas oli lä
bt aasta peale poolesaja inimese, peale selle
weel ktwidewedajad-hobusemehed. Oli ka
koha peal (ja on osalt ka praegu) kiwi ümber
töötamine, nagu hauaristideks laudadeks jne.
Wasalema mõ,sa losS on ehitud sellest mar
morssi. Ka wanad kloostri waremete fornMkldanud müürid tunniswwad kohaliku
marmori Väärtust. Kogu sõjaaeg oleme
söönud sellest marmorist Tallinnas Matert
wadriteS keemialtselt Ümbertöötatud söögi
soodat. Praegust seisab aga fee tööstus täies
ti. On olnud ka ettewStjaid, keS walmiS
oleks olnud seda nii tarwtlikku tööstusharu
jälle käima panema, kuid sellele riiklisele
Maapõue Varandusele ei leita peremeest.
Nagu kuulda, on põllutöö- ja kmte.-tööStuS
ministeeriumi Vahel alles ikka käimas waie
lused, kelle alla kuuluwad kaewaudused. Nii
juba paar aastat. Kewadel tahawad paljud
asunikud ehitama hakata, kuid murd seisab,
—ei saa kiwa. Samuti on ka palju ilma
maata jäänud endiseid mõisatõölist, kes mur
rus kohast teenistust wõiks leida. RlkS ust
ei nihku?
Wenema» p?ll»ma»and««.
Ehk küll nõuk. Wene statistilisi andmeid
ei taha usaldada, siiski peab neid tähele pa
nema, sest et teisa ei ole. Toome siin
~Torg. Gas." järele mõned andmed, mis
Venemaa põllumajanduse seisukorda wal
gustawad.

Gnne sõda saadi Venemaa! tähtsamid
terawiljasid läbiSti 4 miljardi puuda, heal
oaStel aga rohkem. 1913. a. oli wiljasaak
4.7 miljardi puuda. Sellest wiljast läks
müügiie mnbes 1.2 miljardi puuda. Väl
jamaale weeti 699—799 nnljoni puuda aas
taS. Muu müügile minew wili läks linna
elanikkude toitmiseks.

1921. a. wiljasaak ei olnud üle 2 miljardi
puuda suur. Külwipind oli wähenenud
38%. Üle poole põllupinnast oli haritud,
aga saak oli alla Poole, mis tunnistab, et
põlluharimine tagasipidi on läinud.
Keskmiselt tattvitati enne sõda umbes
28 puuda hinge kohta wilja ära. Kui nüüd
seemnewili maha arwata, jääb ainult 7
puuda hinge peale.
Wähenenud on iseäranis nisude, otrade
ja kaerte kaSwatus. Nisu wvib ainult Sibe
rist mttügiturule loota. LinakaStvatus on
ka poole wähemakS jäänud.
KokkuwSttes jõutakse otsusele, et enne
S—l 9 aastat kõige paremate! tingimistel
niipalju wilja Venemaal ei ole. et teda
Väljamaale müüa jätkuks, ilma et omal
puudust oleks. Tuleb jn enne poole roh
kem wilja kaSwatada kui oma tarwidus
kaetud on.
Põllmnajanduse jaluleseadmiseks teeb ka
fee takistust, et kari kuni 70% ja kohati
weel rohkem on wähenenud. Nüüdne näl
jaaeg veab karja weel enam Vähendama.
Krteas niisugusest rutemini
svälja pääseda?

Selle küsimise peale antakse „Torg.
Gas." wastus. Selle järele peab Venemaa
kapitalistlise suurmaapidamise juure mine
ma. Müügi jaoks wõiwad ainult suured
kontsessiooni-majapidamised wilja anda.
Ettepanek ühe niisuguse 2-miljoni dess. suu-re masapidamise kohta on juba ühe Saksa
maa äri poolt tulnud. Pärast Genua kon
wernttsi tuleb sarnaseid ettepanekuid roh
kem.

Weue liaakaSwatuse seisukord.

Nõuk. Venes on linade all olew põllu
pind ka läinud aastal weel 27.000 deSs. wä
benenud, nagu „Ekon. Sh." selgub. Peale
selle saadakse ühe ja sama suure maatüki
pealt Vähem linu ja lina on pahem. On
hakatud kaswatema niisuguseid linu, miS
üleüldse kõlbulikud ei ole.
Inglise põllumajanduse tulemit.
IngliSniaa põllumehed on mures tule
wtku pärast. Kõik põllusaadused on hinnas
langenud ja arvatakse, et langemine et ole
weel Viimase piirini jõudnud. Need tarbe
ained ja asjad, mida põllumeestel waja oS
ta, ei ole sel mõõdul odawamafs läinud.
Leitakse, et waja on töökulustd Vähendada
ja 2. ja 3. sorti maa rohtu kaSwatema jätta.
Nii seletetvad põllupidajad ise.
Lehmade pNmaaad Inglis
maal.
Inglise piimaühisuste koosolekute kirjel
duStest, miS Inglise põllutöölehtedes «wal
datud. leiame andmed, mis näitawad, kui
palju piimalehmad Inglismaa! piima anna
wad. Tooiue siin mõned arvud. Piimahulk
on anvatud Inglise naelades, mis natuke
suuremad on kui Wene naelad. 1 Inglise
nael 1,11 Wene naela. Toop piima kaalub
kolm Wcne naela.
Eadburi ühisuses oli 1921. a. 46 liiget
1431 lehmaga. Kõige suurema Piimaanniga
lehm andis naela aastas Piima.
71 lehma andsid 8900—9009 naela, 21 leh
ma 9900—10.000 näete, 5 lehma 10.000—
11.000 naela, 4 lehma 11.000—12.000 naela
ja 4 lehnm üle 12.000 naela. LäbiStine pii
masaa? oli 6130/4 naela oaStaS.
florkshive Ühtsuse anmnne käib 106 kar
ja kohta, kus 1639 lehma oli. 3 karjas and
sid lehmad lübisti üle 10.900 naela. Ainult
5 karjas oli läbtstine saak ava 5000 naela
aastas. Kaks lehma andsid üle 20.999
naela, üks andis 22.848)4 naela (8464 too
pi) ja teine 20.569>T'naela.' Nisistased mõ
lemad olid Briti Friesid.
Lääne Suösexi ühisuse liikmetel oli 75
karja, 154 lehma andsid Üle 10.900 naela,
76 Üle 11.900 ja 43 lehma üle 12.000 naela
aastas. Kõige suurema piimaanniga lehm
audis 19.877 naela piima aastal (7013 Ve
ne toopi). See oli Jriesi tõugu. Inglise
shorthornid andsid ka üle 12—18 tuhande ja
Üks koguni üle 16 tuhande naela «astes.
PSllnvidajate fa aSkolunbsnte
Voolt kõige paremaks tunnist.
»Mil> Üvlll

IlllW

lltlNM.
WMUlSllt.
tlßJOliiniß.
silitiü iliiö,
HWtiHl
fa te st pSlluleSr iitu fui
Ea ttcttbe tagawcr, ofa*
std münwad wabalt laduit ja
nöntanad tellimise peale diglase
huuia eest köit lSkwm cöte
übis egelised asutused.
Pealadn:
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Nii arwawad nõuk. Vene mehed ise, et
Tallina»», Wienwiiean». pn ett.lS.
Genemaa enne s—lo aastat niipalju ei
7P
kosu, et waljamaale wilja müüma wõiks
hakata. Eemalt waadates ei paista seegi
Willase rtibe wäljawedu Inglismaalt.
lootus põhjendatud olewat. Enne tulewad
Ametlikkude
andmete järele on Inglis
suured kapitalistlised põllumajapidamised
maalt
Veebruarikuus
willast lõnga ja riiet
korda seadida, aga ega see kommunistlikes
3.986.123
naelsterl.
eest
wälja wectud. kuna
kyrraS hõlpsasti ei lähe, kui ta üleüldse
1921.
a.
Veebruaris
5.823.786
naelsterl.
lahed.
eest weeti. Tönawu jaanuaris weeti neid
kappasid natuke üle 5 miljoni naelsterl. eest

QjjjjJj suuremal määra!

matt»» flrg-nnt pLewadlnda, ®B. S. T. K. ÜUtonM ASkawaV
lad «astu dialase fotot järele ja wähemal määral linu toh li
jaotad müUgist saadud kasu tina- sed ühistegeltsed oStu»müügi
tas»atajate!e tagasi. asnl»;»»*
Tallinnas on kanda «a»tuw?tmine:
E.T.K. linata MIS, Kalda uulits
#77 nt. 24., tsllihoswt wastas.
E.T.K. juhatas.

wälja, 1921. a. jaanuaris aga ligi 8 miljoni
naela eest. NU on wäljawedu igaS kuus tä
nawn aasta mnbeS 2 milj. naelsterl. Väär
tuses Väiksem.

Maailma praeguses majanduSlises sei
sukorras wSib oletada, ei nende kaupade
waljawedu ikka Väikseks jääb, kui hindasid
ei alandate wöi kui ostjate maade Valuuta
ei tõuse.

Älesulse.
Eesti tööstuS-teubandirSlise näituse 1022.
a. eeltööd on alganud. Et näitust, nagu m*
temalt teatati, 10.—19. juunini k. a. on otsuS
tatud ära pidada, siis ei ole aeg ettewalmiS
tamiseks enam kuigi pikk. Kuid hea tahtmise
juures jöuawad näituse korraldajad kui ka
Väl j avanejad selle aja jooksul mõndagi kor
da saata. Iga suur-, kesk- ja wäiketõöstuA»
liht käsitööline, kaupmees ja ettewõtja kohus
tagu endid ühiselt selleS sihis töötama, miS

Aullahind Inglismaal
tõustS 14. märtsi! juba 96 sh. 9 pensi untS.
Siis hakkas ta tagasi langema ja on 17. kõigeparemaks pmldiks meie esimese tööstuS
märtsiks 95 shillingi 9 pensi peale lange kaubanduslise näituse kordaminekuks oleks.
nud, nagu „Economist" teatab.
Näituse rohkearwulised ja laiolenlatawad
osakonnad wSimaldawad igaüht meist midagi
S»ts.maZ majanduSN-cst sek
oma erialasse wõi oskusesse Puutuwat näi
siikorrost
tusel wäijapanema, seal jälle uut näha ja
kirsuiatt 14. märtsil ..Sconomistlle", et õppida.
R/wolutsioon ja sõda wvbaStaS meis
ametlik suurmiiügi hindade näitaja arw
-.«ahwa. Vabadussõja hiilgaw wõit ergutas
4,103 ott,-kuna jaanuaris" sek
sis. Omamaa! Valmistatud kaupade hiit meie iseteadwust ja andis meile uut jõudu
nad tõusid 3.383 pealt 3.763 peale, wälja ja hoogu iseäranis meie kesk- ja wäiketöös
maalt sissetoodawad kaubad aga enamasti tuselc, mis meil alles mõne aasta eest pea
5.975 pealt 3.899 peale. Ametlik elukalli aegu timdnlata oli kuid nüüd juha suu
duse näitaja arm oli Veebruaris 1989, jaa ri tagajärgi on saawutanud, mida selgesti
möödaläinud sügisel T. E. põllumeeste seltsi
nuaris aga 1.640.
Kõrged leiwahinnad ähwardawad töö poolt toimepandud näitusel tähelepanna wõi
liste keSkel rahutut meeleolu luua. Igalt sime. Meie suurtööstus, mis kesk- ja wäike
poolt tulewad teated, et palgakörgendamist tööstusest wanem on ja mille edenemiseks
meil looduslikud eeltingimised
nõutakse.
on
samuti lühikese aja jooksul suuri edusam
Saksamaa larwaühisused HASti teeninud.
me teinud. Et meie riik geograafiliselt heal
Hamburi-Umeerika liin annab läinud seisukohal asub otsental kaubateel LääneaaSta eest 10% diwidenta,kuna eelmise! aaS Euroopast Venemaale, läbitalwe lahtised
tal 8% dimidenta jaotas. Põhja-Saksa sadamad, otsekohene raudteeühendus Wene
Lloyd on 45.700.999 marka puhast kasu maaga, köigeparemad tingimised kanban
saanrld ja aktstonäärid saamad ka 8% ase dusliseks edenemiseks, siis ei saa ka meie
mel 10%.
kaubanduslise arenemise edusamme siin ette
toomata jätta.
Linnalaste sport annab põllumeestele tee
Platsi asjus T. E. põllumeeste seltsiga
nibtust.
koktuleppides, esineb käesoleival kewadel
Inglise põllutöö lehtedes kutsuwad pöl meie tööstus ja kaubandus isefeiswa näi
lumehed linnalast maale kalu püüdma. mis tusena.
tiigis kaSwatatud. Lubatakse anda püüd
Töötame ja näitame, kui kaugele jõudnud
jatele isegi õnged tiigiomaniku poolt ja lu oleme, mida meil on ja mida wajame,
batakse, et üle kuue püüdja korraga ei las seeläbi ergutame iseendid, õpime teistelt ja
ta õngitsema. Püüda on mitmesugused ka leiame oma töösaadustele ttrrgu. Möödaläi
lad. Kui palju öngstsemise spordi wõima nud aastal põllumajanduslise! näitusel, kus
luse eest tiigiomanikule maksta tuleb, on tõöstus-kaub. nii ütelda haruna wõi osana
jäetud kokkuleppe asjaks.
esines oli Võimata kitsastes ruumi tin
Arwatawasti leiduks meiegi linnades gimistes omi saadusi sündsalt äramahntada.
neid, keS walmis oleks pllhapäewal kalarik Seekord aga oleme ruumi poolest awarama
kaS tiigis õngitsema ja kalade eest maksma tes tinaimistes terwr näituseplatS oma
Ameeriklased kasivatawad fasanisid ja rohkearvuliste paviljonidega on meil täie
kutsuwad linnalast nende peale jahti pidw lifult termita da.
ma.
Kuigi meie noor tööstus ja kaubandus
Meie põllumehed ei oska turutingimifi weel kaugeltki wäljamaa omadega wõistelda
kasutada.
ei suuda see ärgu meid sugugi kohutagu,
waid julgustagu meid näitama, et meil wä«
Asunikkudele riigi Poolt laenu andmine
hemalt hea püüd ia tahtnnne ei puudu,
ZNI. aaStat.
Toimkond.
Nagu Eesti Panga andmetest selgite, on
11 maakonnast 9 tuaakonna astmikud laenu
saanud. Kõige rolikem Tartu maakond
11.201.000 m. 858 asunikule. Virumaale
Tall nna Seif.
8.129.999 m. 314 asunikule. Harjumaale
Pühapaewa! 23. märtsil s. a.
6.424.000 m. 223 asunikule, lärwamaale
6.914.999 marka 216 asunikule. Viljandi Vo ql. ciiimn. ruumes (6. Kloostri t. 16)
maale 4,892.500 m. 201 asun.., Võru
PV" Loeng.
maale 4.566.000 m. 164 asun.. Lääne
maale 4.288.500 m. 194 asun.. Pärnumaa
le 3.275.000 m. 114 asun.. Saaremaale
s'fnw: ,SH!ti || jj zi^.ss»
1.300.000 m. 55 asun. Kokku on asunikkudeIc jpälja antud ÖQ.000.000 marka, mis 61 Kõneleb Tartu ülikooli dotsent P. Treiberq.
laemmsutuse kanda, 1869 asunikule äraja
A gns kell !2 pSewal,
gatud.
PSLsetähed i *5 mrk, õpilast 10'm*I lillini —III 000 "»>' ' " l," Il
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PSewauttdised.
Vns Atrn maakonna walktsuS
moodastatud.
Eila õhtusel maakonnanvukogu koosole
kul moodustati uus maakonnalvalitfus
Uue walttsuse esimeheks valiti M. Juhkam
tööer.), abiestmeheks R. Taanen (põllum«
endine), sekretäärik» H. Awikson (erapoole
tu), teisteks liigeteks S. Rosenberg (too
erak.) ja E. ülesoo (PSllum.).
ReviSjoni-kommiSjonl uueks UikmekS
valiti parun Wrangel (Sakfa-Wene rühm).
Rahvaerakond valitsuse moodustamisest
osa ei võtnud.
Niigi «ajasbasovttkogu koosolek
jäi eila pidamata» Põhjuseks oli asjaolu,
st feltskondliste organisatsioonide esitajad,
kes nõukogust osa võtavad, Tartusse töös»
tutita kongressile olid sõitnud. Samuti ei
olnud mõnel valitsuse- ja Riigikogu liik
mel võimalik nõukogu iõtangule ilmuda
Riigikogu õhtuse koosoleku parast.

dada saaksid. Reed tingimised on: 1) ots
tarbekohased tööstuse seadused, 2) krediidi
võimalused, 3) jõuallika muretsemine ja 4)
kaitsetollid.

Tööstuse seaduste kohta seletas prof.
Kink, et meil praegu lvsnsaegsed seadused
maksvad on. Ainult mõned üksikud on SeS
ti valitsuse poolt välja antud. Veneaegseid
seadusi tuleb ümbertöötada. Asutava kogu
Poolt vaStmvõetud seaduSta määruste kohta
tähendas ta, et need pahempoolset laadi
on, mispärast nad nüüd ajale vaimule waS
tavalt revideerimisele tulSvad võtta. Kvu
bandus-tööstuse koja seadus on juba kaua
aega väljatöötamisel olnud, kuid sellega ei
ole seni ikka woel lõpule jõutud. Nüüd on
lõpuks see seaduS välja töötatud ja läheb
loodetavasti juba lähemal ajal Riigikogus
se. SiiS on ta tulumaksu seadus uuesti väl
ja töötatud ja antakse Riigikogule edasi.
Krediidi küsimus on tööstuse
'agu aeg üheks põnevamaks päewaküsinm
t@n olnud. Sellega on alati lugu kõige pa
hem olnud. Sest meie rahvas ei ole just
mitte liiga rikas. Pankades on ftcha vähe,
ja laenude sest võetakse väga kõrget protsen
ti 20—80%. 1920. a. riigi poolt mää
ratud 10-miljon!Une laen nõutakse nüüd
Riigikogu otsuse põhjal tagasi, ja edaspidi
Võib laenu saada Eesti panga Pea
le selle on antud krediiti Riigikogu poolt, se
ni umbes 400 miljoni marga ümber 8 prot

v.rnu r«a gSm«a»fi-mt Spi»
lattt kohta.
Kila võttis haridusministeerium Wrnu
valgümnaasiumi õpetajate nõukogu ette
paneku kohta koolist väljaheidetud õpilaste
aSjuS järgmise otsuse vastu: 8 õpilast jää sendiga.
Siis ott weöl praegu päevaküsimuses
wad kooti vastuvõtmata. 4 õpilast, keS
streigi ajal haiguse pärast koolist puudusid väljamaa kapitaali Eesti tööstusse tõmba
ja sellekohased arStttunntStused ette näitasid, mine väljamaa panga asutamise abil Ees
võetakse ilma karistuseta kooli tagasi, nii tis. Selleks tahetakse ka samme astuda eel
sama võetakse nüüd kohe kooli tagasi ka 91 oleval Senna komverentsil.
Riigi kohus on ka hoolt kanda tööstusele
õpilast, kellele õpetajate nõukogu ette oli
energia,
jõu, andmise õest. Riik on siin
pannud kergemat karistust määrata, 18 õpi
lasele oli õpetajate nõukogu ettepannud ras kogu aeg tegevuses olnud: küttakomitee asu
kemat karistust määrata. hariduSminiStee tarn ute, turbatööstuse ja põlevkivi tööstuse
rimn kinnitas selle ettepaneku, suurendades edendamine j-» weejõu kasutamine (Narioa
seda arwu 1 õpilase võrra. Missugune ka kosk). Tänavu on Riigikogu poolt turba
riStu» viimastele määratakse, on veel tööStuse edendamise jaokS 100 miljoni mar
ka määratud. Riik tahab iseäranis turba
kindlaks määramata. abc

, .töösitata.psale..rõhku.panna, sast rn .ette^nä^,
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Praegune karskuse s. „Walwaja" hoone

Täna saab notaarius Jaan Linnamägi
A)-aastaseks. See on tähtpäev, mille pu
hul selle mehe töörikast minevikku meele ei
tuleta mitte ainult ta lähemad omaksed ja
sõbrad, vaid just samal määral ka laiem
seltskond ja rahvas. Sest suure osa oma pa
rema mehe ea jõust on Jaan Linnamägi
pühendanud üleüldsusele ja üht osa meie
kultuurilisest arenemisest, eestkätt Tallinnas
viimase kolmekümne aasta jooksul, ei saa
mälestada, ilma et selle juures mälestataks
ka Linnamägi tööd ja tegevust.
. See osa on meie teaater ja muusika. Kui
kõik meie elukutselised kunstnikud ja asjaar
vastajad ühelt poolt ja seltskond teiselt
poolt siin lugupidamisväärilise visadusega
on kõrgemate eesmärkide poole püüdnud,
siis on Linnamägi nende hulgas peaaegu
kuni viimase ajani vahetpidamata seisnud
esimesel koha! ennastolnverdawa korraldus
ja juhtimistööga ja kui kõik muud on endid
pidanud seal tulejaiks ja minejaiks, stiS
on Linnamägi eneses kohuse- ja vastutus
tunnet tundnud töötada raugematult seni
kaua, kuni meie teaatri- ja muusika ette
võtted said selle kaevamise jõu, mis neid
seestpoolt võib edasi wiia parema tule
viku poole.
Poliitika alal, selle sõna kitsamas mõt
tes, ei ole Jaan Linnamägi aktiivselt tegut
senud. Kui tal aga olude sunnil siiski on
tulnud ka seal oma „nägu" näidata, ja oma
sõna kaasa ütelda, siis on ta oma iseloomu
kohaselt ikka kartmatult teinud, mis ta õi
geks peab, ja avaldanud seda,
mis teda on käskinud ta sisemine tõetunne.
Sellest ei suutnud teda tagasikobntada isegi
Saksa okupantide rrtnbcitflfaS.
Meie soov tänasel päeval on, et Jaan
Linnamägi suur töö jõud. küps mõistus ja
soe süda veel kana võiksid jääda meie rah
va teenistusse, kelle iseloomu paremaid
omadusi ta eneses kannab. P. O.

Majaomanik, kelle ruumides karskuse
selts „Walvaja" praegu asub, on linnava
litsusele teatanud, et tal kavatsus on seda
maja mahakiskuda ja uut kolmekordset ki
vimaja ülesehitada, milleks luba anda pa

lõhutakse maha.

lub.

on kavatsusega põhimõt
telikult nõus, sest praegune ühekordne puu
ehitus ei ole seltsimajaks kohane.
Tallinna õpetajate seltsi S. aaStapäewa
Puhul
korraldatakse täna k. 8 õ. tütarlaste kom
mertskooli ruumides pidulik koosolek ja
seltsiliikmete omavaheline koosviibimine
teelauas.

Innul kiriku kontsert.
Jaani kiriku elektriwalguStuse sisseseade
kulude katmiseks korraldatavatest igapüha
päevase oreliõhtuta reas esineb pühap. 26.
skp. K. Wiitol (laus) ariaaa orat. ..Messias"
Händel ja orelil A. Topm-an. Algus kell s
õhtul.

Sak!nna f«ct» Mewaade
24. MSr sil.
Kuna viimastel päevadel ilmad ksilme
maks on läinud ja lumetee paranenud, on
ka turul suuremat elavust märgata. Nõud
mine võrdlemisi kaunis elav, kuid ka saa
dusi on rohkem turule toodud. Iseäranis
rohkesti, võrreldes möödaläinud nädalaga,
oli kalu. Sta puid õit rohkem, kui läinud
nädalal.

Kalaturul hinnad Pea endised. WärS
ked räimed 8 mk. nael, kilud 9—lo mk.,
vimmad 20—25 mk., kiisad 13 mk., latikad
15—25 mk., ahvenad 15—20 mk., haugid
17—22 mk., rääbised 33—35 mk., tindid 12
kuni 18 mk., sudakad 70 mk., siiad 25—40
Mk., soolatud siiad 45 mk., tllnntkilu 12—13
mk., soolatud räimed 7—9 mk., suitsetatud
angerjad 139—180 mk.
———ooo——»
Rohkesti oli truule toodud tapetud va
sikaid, kuna sealiha võrdlemisi vähe. Ter
Minna [õnurnsl,
vete vasikate kaupa müües nõuti naelast 10
kuna 12 mk., sealihast 21—23 mk., loomalt
hasi 450—480 mk. puudast. Naela viisi
Mtiolud merel
müiies küsiti sealihast 18—25 mk., lamba
Jdapool Tallinnat ja Suirropi juures lihast 20—25 mk., vasikalihast 10—14 nM,
on jääolud muutmata.
ja loomalihast 13—20 mk.
Osmussaarest põhjapoole ja Wormfl
Piimasaaduste hinnad on vähe tattj^D?
juures on vaba meri.
uud. Keedetud koorewõi naelast nõuti 82
Filfundi juures õhukene liikuv jää.
mk., löögivöisi 70—78 mk., hapukoorest 30
Sõvwe jmrceS paiguti paksem liikuv rimi 38 mk., kohupiimast 12—15 mk., juus
jää.
tust 30—80 mk. ja toärske piima toobist 12
Kihnu juures tihedad paksud jääpangad. marka.
Kanamuna paarist küsiti 14—16 marka.
Korratute asjus.
Kaera puudast nõuti 200 mk., odradest 220
Teatavasti leiti hiljuti toimepandud re kuni 230 mk., rukkijahust 290—300 mk., ruk
wideerimise puhul paljud leivaärid nii kor kipüülist 550 mk., ernetest ja tangudest kuns
ratud olevat, et linnavalitsus neid sulguda 300 mk.
otsustas.
Hinnad Rotermanni vabriku leival kui
Nüüd on sarnaste äride omanikud ühise ka laudadelt müüjatel on endised. Nii nõud
kirjaga linnavalitsuse poole pööranud, ja sid laudadelt müüjad leiva naelast 8 mk.,
paluvad endile edasitöötamist võimaldada saiast 18—25 mk., püülileiwast 17 mk. ja se
ning leitud puuduste kõrvaldamiseks täht pikust 14 mk.
aeg määrata.
Kartuli hinnad vähe kerkinud. Nõuti
Linnavalitsus otsustas äridele nende te tsetwerikust endise 50—55 marga asemel 60
gewuse likvideerimiseks kuni 1. maini s. a. kuni 65 marka. Wärske kapsa naelast makse
aega anda.
ti 3—4 marka, hapukapsastest 5 mk., kaali
kätest 3 mk., peetidest 5—6 mk., porganditest
Piirituse wedu
3 mk., sibulatest 25 mk. Õuna toobist kü
antakse linnmvalitsuse otsuse põhjal linna siti 20—25 mk. ja jõhvikatest 18 marka.
ehitusosakonna kätte 1700-margaiife päeva
ouo

ha, ei sellest erakapitaal mitte iseäranis suu
relt osa võtta ei soovi. Avatakse 5 turba
ll rr tMn»
Hellamaal. Einmannis jne. ühes
ÄlliaauwH toodawad tuSlhMMatfak tvlt tööstust:
elektrijaamade gv.
maksust wabaStatud.
Õlikivi tööstuses on seni 6
Rahaministeeriumi korralduse põhjal on kontsessiooni välja antud. On huvi ette
Väljamaal üleriiklisele tööstuse näitusele võtjate keskel õlikivi waStu tekkinud. Nii
toodavad kaubad tollimaksust vabastatud, gi poolt on 3 kaevandust sisse seatud. Õli
s. t. kaupade sissetoomise puhul nõutakse aetakse praegu Pintschi süsteemi järele, mis
piiril tollimaks harilikus korvas sisse, kuna 20% õli annab. See ei ole mitte viimane
tagasisaatmise juures fee summa tagasi sõna selles tehnikas, sest Saksamaalt on
maksetakse. On aga kaubad Tallinnas ära Ataosmi poolt ministeeriumile etöepansk
müüdud, Ittft tolliraha tagasi ei makseta.
tulnud, mille järele väljaantavast õlist 50%
bensiini ja teine osa peaasjalikult petrooleu
mi saadakse. Praeguse süsteemi järele on see
Venelased rantselelmaksu tagasi nõudmas.
protsent mitu korda vähem.
Eestist läbi minev Wene kuld on nagu
Kõige suuremaks veejöu allikaks on Nar
iga teinegi transiitkaup tollimaksust vabas va kosk. Kui seda kasutama hakatakse, siis
totud, ja tollivalitsus võttis kindlaks mää võiks elektris õudu Tallinnas anda kilovatt
eatud korras ainult harilikku kantseleimakst. tund 6 marka tund, praegu aga maksab see
asjaajamise eest. Selles asjas tekkis pikem Tallinnas 30 marka. Kaudandus-tööstuS'kirjavahetus, mille tagajärjel transittkutd ministri abi prof. Kink soovib oma pikema
ka kantseleimaksudeft vabastati.
kõne lõpul enese ja kaub.-tööStusminisiri ni
Venelased ei jäänud sellega rahule jo me! kongressile täit edu ja kordaminekut.
Nõudsid läinud aja jooksul sissenõutud kant
Veel tervitavad kongressi Tallinna teh
seleimaksude tagasiandmist.
nikumi seltsi ja tehnikumi poolt herra Kii
Vastavas ametkonnas leiti, et venelast vet, Tallinna, tööstuse ettevõtjate liidu
nõudmine põhjendatud ei ole ja otsustati poolt herra Kesker, Tallinna kaupm. lii tasu eest.
sellepärast eitavalt.
du poolt hr. Berendsen. Tartu kaubandu
Foto-wõistluS.
se-tööStuse seltsi poolt herpa Lill. Tallinna
EeSti foto-klubi on 1. aprilliks s. a. fofcw
wabrikantide ühisuse poolt herra Tin, Tar
1 WerlN uz slõslneke fcn
tn wabrikantide ühisuse poolt herra Orav võistluse wäljakuulutanud.
Teemad: 1) Eesti tali, 2) vaba teema.
jne. Kõikide tervitustest käis soov läbi, et
grefs Tarlus.
Saadetused tulewad «adresseerida Eesti
kongress edukalt ja kainelt töötaks.
fotoklubi nime peale Kuninga tän., Tal
Tervitustele järgnes
1 ÜleriMiku tööstuse ettevõtjata kon
linnas.
grebsi awaS eila O. Zimmermann, terwita
mandaat kommisjoni aruanne.
des kongressist osawötjaid, ja awaldas loo
Uute kodanikkude wannutamine.
järele on kongressile esitajaid saat
tust, et kongressil ühiselt kõik põnevad päe nudGellg
Eila andsid linnavalitsuses kodaniku
24 tööStuS-oroanjsatsiooni. kokkn 55 sa»,
waküstmused läbi ssawad arutatud, sest ühi
vande ära 23 isikut, kes Eesti kodakondsu
dikut,
kelle
wstttused
kõik
makSwaks
tunnis
nemiseS on jõud. Lauldi riigi hümni.
sesse vastu on võetud.
Kongressi juhatusse valiti: eestseisusse tatakse.
herrad Zimmermann (Tartust), Tõnis
UuS maja kesklinna.
Kaitse küsimuS 115 protsessis.
son (Tallinnast) ja Lemming (Narwast), sek
Kodanik
J. Citron on linnavalitsuselt
Tallinna tööliste ühisuste kesknõukogu
xctertaoti Treufeldt (Tallinnast). Kallas poolt saadeti meile kiri, milles ausaid õigus luba palimud tema krundi Peal Viru tän.
Tartust ja Kösel (Pärnust).
teadlasi üles kutsutakse ilma tasuta „115" nr. 4, 6 ja 8 olevate väikeste majade malia
Tervituseks võtab sõna kcm
protsessis kaitsjatena llleSnStuma, sest Eesti lõhkumiseks. Nende asemele kavatseb Cit
danduS-tööSwse ministeeriumi esitaja, mini organi seeritud tööliste klassil puududa aine ron suuremat 4 kordset kiwimaja ehitada.
ftri abi prof. Kink. Tema arwas, et EeSti lised võimalused tasu maksmiseks. Selle
Linnmvalilsus leidis et selleks takistusi
riik on kokku tööstuse ja põllumajanduse kohta oleks nii palju tähendada, et suurema ei ole.
riik. Tööstus. ja nimelt suurtööstus peab tes protsessides, nagu kõnesolew seda on,
sellepärast selle puudujäägi, mis meie riigil kaeboaluStel õigus on paluda, et neile mak
Linna raamatukogu
tekib o—7 miljoni kuldmarta sisse suta kaitse määrataks. Km aga sellest ei teenijate arwu otsustas linnavalitsus üht
ametnikuna suurendada.
tooma. Kesk ja wöiketööStuse üleSanns on.
jstkmvat. siis vöiks ju kulude kat
valmistada tarbeaineid meie siseturu jaoks. arvata
Uue tööjSu palkamise tegi tarwilikukS
miss asjas nendesamade moaaluSte allikate
Kõike seda silmab pidades, on Meie tööstu poole pöörata, fuft kõik ..orgbüroo", «Jt. k.'. asjaolu. et raamatukogu tegevuse aega pi.
sek õigus nõuda, et riik teda toetaks. Riigi «P. jne. kulud on kaetud.
kendatud on (kella U—o ja pühapäevadel
ülesanne on omalt poolt lum soodsaid tin
11—-5) kui ka see, et lähemal ajal raamatuid
gimist, et tõSStufe-attemStjod tööstust edeg«
kg koduK lugemiseks hakatakse wäljaandma.

SmelllledlakmilW.
Piiritusega tabatud.
Eila pidas kordnik kinni Priidu Waheri
eluk. Kollane tän. nr. 9, kes 4 plekk-nöud.
igaühes 10 liitrit piiritust, tahtis Soome
aurulaeva „Posseidom" peale ilma lubata
wiia. Asja üle tehti protokoll ja piiritus
võeti ära. N—i.
Ulakus.
Protokoll tehtud Veckeri tehases nr. 34,
?. 24 elutsema Jüri Weeberi. Aleksander
Trossi ja Leonhard Teschlen peale, kes joob
nud olekus lärmitsesid, ja Beckeri tehas. nr.
35, k. 5 elutsenn Nikolai Toopi korterisse
tunginud, rahurikkujad ja Toopi peksnud.
Märatsejad on jaoskonna arestimajasse pai
gutatud. Niisama tehti protokollid Erich
Pöderi, Karl Strandbergi, Karl Preiweli,
August Kuuskmanni, Johannes Sitsiku ja
Rudolf Teressowi peale, kes joobnud o!e
-kus tänawal lärmitsesid. N—i.
Trükiwea öicnbu#.
Eilases „Tsaarinna" arvustuse lõpu
zsgS on öeldud, et ..hra Lauteri! SnneS
ta»... kantsleri osa".
Lauteri asemel pidi olema hm
Laur,

d
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Tealed maalovdaiiesl.
Harjumaalt.
Aue kooli asutamine lärw»kandi Isalöndu
Järwakandi wallas, mis kõige lõunapool
fem Harjumaa waldadest ja talwana Lääne
maa ning Pärnumaa wahele tungib, töötab
ainult üks awalik algkool, end. Järwakandi
2-kl. ministeeriumi kool, kus ametis 4 õpe
tajat ja õpib kõigis 6 klassis kokku ligi 200
last. Maakonna kooliwõrgus on aga Jär
wakandi wallas 2 algkooli ette nähtud. Tei
ne neist peaks asuma walla lõunapoolses
osas (wald on üle 20 w. pikk) Jsakõnnu kü
las, Järwakandi klaasiwabriku lähedal.
Siinne ümbrus on metsarikas ja õredalt
asuwate elanikkudega, sellepärast on asuta
taw Jsakõnnu kool ka ainult 4-klassiline ja
S õpetajaga arwatud, kuna kooli kursuse lõ
petajad Järwakandi 6-klassilises algkoolis

kahtlewat kastvatuslist mõju enam kuidagi
kaitsta ega õigeks tunnistada ei saa, siis
püütakse õpetajast isikut teha, keda keegi
millegi pärast poliitiliselt tcwa kiusab. Kaht
lane on sarnane kaswatustegelase kaitsmine
üleüldse, käesolewal juhtumisel aga iseära
nis. 3) Arutati Rakwere keskkooli õpilaste
liidu põhikirja, mis haridusosakonnale re
gistreerimiseks ette pandud. Et põhikirja
kokkuseadmisel 9. Veebruari s. a. haridus
ministeeriumi ringkirja arwesse wõetud ei
oldud, otsustati põhikiri nendele pedagoogika
nõukogudele läbiwaatamiseks ja täienduseks
saata, missuguste koolide õpilased liidust

Jaanis uus. Rewisjoni kommisjoni, mis
iga aasta Valimisele tuleb, walitt hretd J.
Weske, J. Laur ja E. Niedrichson. nendest
esim ene wana ja 2 wiimast uut.
Rakwcre linna sissetulekud wiinamüügist.
Esimese kuu jooksul, kus lubadega wiina
müük Rakweres eraisiku käest linna kätte üle
läinud, on linna nmnapoes 6076 toopi pii
ritust 1.736.014 marga eest äramüubub,
peale selle luecl liköörisid 10.845 marga
wäärtuses. Müüdud piirituselubade eest on
sisse tulnud linna, maakonna. Punase Risti
ja karskuse kesktoimkonna kultuurkapitaali
heaks 182.415 marka. On sarnaseid päewi
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olnud, kus Viinapoest üle 300.000 marga eest

„Kalaasjand«s"

wiina läbimüüdud.

vsawõtma saatvad, ja pärast pedagoogika nõu

kogude seisukoha «Valdamist tema registree
Malgast.
rimist arutada. Samasugusele seisukohale
Sala-wiinamüümine.
asuti ka Jõhwi keskkooli õppurite ühingu
„Euroopa" wõõrastemajas Pani politsei
põhikirja asjus, mis samuti haridusosakon
nale registreerimiseks ettepandud oli. 4) Lü läbiotsimise toime ja leidis suuremad wiina
kati tagasi Maidla, Mokka, Jõhwi ja Asseri ja likööri tagawarad, mis ära wõeti. Asja
edasi õpiksid.
Wene
emigrantide palwed tähendatud koh juurdlusel tuli awalikuks, et wöõrastemaja
Et Jsakõnnu? weel awalik koo! aivama
tõdes nende lastele Wene õpekeelega koolisid pidaja, tsaariaegne polkownik H. numbri
ta. kuna koolimaja ei ole ja läheduses ka
mõisasid ega herrastemaju ning muid run awada, sellepärast, et nende katvad kaugeltki tubades olejaid isikuid napsu ja likööriga
me ei leidu, mis koolimajaks sünniksid tar mitte kokkukõlas ei olnud haridusministee kostitas ja selle eest kõrget hinda wõttis.
witada, õpiwad 2 esimese õpeaasta lapsed riumi nõudmiste ja makswate kooliseaduste Ülekuulamisel seletas H. , et tema faktiliselt
ümbruskonnast klaasiwabriku eraalgkoolis, ja -korraldustega. 5) Haridusministeeriumi wiina müünud ei ole, kuid loogikaliselt wõib
mille ülevalpidamist wald toetab ja õpetaja poolt eelolewal suwel kawatsetawate õpeta seda ainult arwata, sest tema ise on alati
jäte suwekursuste korraldamispaigaks ot «võõrastega kaasas istunud ja igakord ühe
palga riik ning maakond maksawad.
arwest oma kanda wötnud. Asjale anti
< WalAgnõukogu koosolekul roeebruaris, sustati kolme Põhja-Eesti maakonna tarwis osa
seaduslik käik.
kus uue kooli küsimus arutuse! oli, tunnis ministeeriumile ette panna Tapa alew, mis
lalieduses Wiru-, Harju- ja Järwa
tati Jsakõnnu koolimaja ehitamine tarwili ühiselt
Läbilaske punkt linna piirkonnas mitte iga
maale.
knks, kuna sündsat walmis maja ümbruses
ühele kinni.
Peale selle lahendati mõned wäiksemad
ei ole, mis wallale selleks otstarbeks oman küsimused,
Linna
piirkonnas.
Suure-Sepa täna
mis koolinõunikud omil rewidee
dada kõlbaks, ja kohustati walla kooliwalit rnniskäikudel,
kui mittesoowitawad kooli» mas, on üle piiri läbilaske punkt, mis selle
sust asja igakülgselt wälja selgitada ning elus, tähele pannud olid.
kohase korralduse järele kinni peab olema ja
ühes küsimusse puutuwa materjaali ning
läbi lastakse ainult ametnikud mõlematelt
andmetega wallanõukogule lõpulikuks ot
Wiru praoskunna õpetajate smood.
poolt. Neide päewade sees tnli awalikuks,
sustamiseks ette pania.
21. märtsil s. a. peeti Rakweres Wir« et meie konsulaaragent Läti-Walgas seal
Walla haridusnõukogu. kus Jsakõnn» praoskonna õpetajate sinood ära, mis Praost pool olewatele lätlastele läbi S. Sepa tän.
koolimaja ehitamise küsimus põhjalikumalt Hoffinunni poolt kokkukutsutud, kuhu 7 õpe ületuleku lubasid annab ja sarnase loaga
läbiarutati, leidis, et koolimaja ehitamine tajat, 18 köstrit ja koguduse saadikut ilnru Varustatud isikud takistamata siit läbi pää
möödapääsemata tarwilik, kuid et uute hoo nud oli. Sinood kestis ühe päewa ja sai sewad. Siin pool elcävad isikird aga sarna
nete ehitamise tingimised rasked ja wallal ärapeetud Rakweres, kihelkonna ruumides seid lubasid ei saa ja nad peawad 50—60
tarwiline raha puudub, ei saadud weel ehi (leerisaalls). Arutusel olid: 1) Wiru praos wersta maha sõitma enne kui Läti-Walka
tamise aega kindlaks määrata. Maja tu konna aruanne läinud aasta kohta, millest saawad.
leks ehitada 2 klassitoaga, 2 magadistoaga selgus,/ et - Wiru. praoskonna 6 kihelkonnas
Sala-wiinamüümise eest wangi.
õpilastele, 2 õpetaja ja 1 kooliteenija korte perekonnraaanmtute järele 66.102 hinge,
riga, ei tohiks puududa ka käsitöö klass, saal registreeritud kihelkonna liikmetena aga
Läinud aastal tabati politsei poolt sala
sa muud tarwilised ruumid. Kooli ring 44.431 hinge elab. Sündinud on 1119 last, wnnamüügi pealt „TamhrekSrtsi" pidaja
konda kuuluksid: Järwakandi klttasiwabrik, surnud 1042 inimesi, seega siis sündinud roh Johan Wiilop, kes nõukogude Wenemaalt
3 Ahekõnnu ja 2 Nõlwa küla, Jsakõnnu, kem kui surnud, 77 inimest; 2) uue, 1921. optandina sisse sõitis. Nüüd oli asi kohali
Selja ja Allika külad ja Kehtna wallast ». kirikupäewa poolt wastuwõetud kirikusea ku rahukohtuniku juures arutusel ja wii
Haakla küla. Ringkonnas oleks (ilma buse läbiwaatamine, mis mõne tväiksema mane mõistis süüalusele 10.000 mk. trahwi
Haakla külata) 545 elanikku ja 7—16 aasta parandusega heaks kiideti; 3) köstrite ette ja 3 kuud wangi, peale selle kohtukulud ja
wanuseid lapsi 90. Maja tuleks ehitada walmistamise küsinrus, kusjuures otsustati patendimaksud. „Tambrekõrts" asub linnu
puust, sest kiwa ei ole ümbrusest saada. kõrgema muusikakooli poole pöörata, et koo lähedal ~kohwimaja" nime all. Lx.
Lähem riigimets, kust ehitamiseks tarwilik li juure saaks asutatud ka oreliklass, kuS
ku materjaali wõiks saada, on Järwakandi tulewikuköstrid muusikalisi haridust saada
Tart« turu ülewaade 2Z. mart
mets.
wõiksid. Niisamuti otsustati pöörata ette
fil.
Oleks soowida, et asutataw uuS kool panekuga konsistooriumi poole, et Viimane
omale kõigiti nägusa, ajakohase ja nõuetel» korraldaks aeg-ajalt paarinädalised täien
Tartu turu olukord on palju paremaks
wastawa maja saaks. Kuna kohal kedagi et duskursused köstritele. Wiimasena arutati muutunud. Turgu tuuakse hulgana kõiksu
leidu, kes korraliku plaani koolimaja jaoks usuõpetuse sisseseadmise küsimust koolides, gu kaupasid. Turu paranemine olenes tee
wöiks walmistada, tuleks see lasta mõnel kusjuures otsusele tuldi Wiru Praoskonna dest, mis Viimasel ajal paremaks on muutu
asjatundjal teha wõi tarwitada selleks mön kiriku kulul usuõpetuse tunnid wabatahtlise nud. Ainult suhkru, petroleumi ja leiwa
da neist plaanidest, mis hiljutisel haridus õpeainena koolides sisseseaba ja selle elluwii hiird on lvähestwiisi tõusnud. Era-leiwa
ministeeriumi poolt Väljakuulutatud wõist mise korraldus kohalikkude kirikute nõukogu küpsetajad nöuawad leiwanaelast 6A kuni 7
de hooleks anda.
lusel auhinnad said. G—s.
marka, kuna wadrikuleiba endise hinnaga
peakoosolek.
saab. Petroleumi ning peenesuhkru hinna
Pühapäewal, 19. märtsil s. a. peeti Rak tõusmine, olenes sellest, et need kauplustest
Wirumaatt.
otsa saanud on. Kauplustes, kus neid weel
Wiru maakonna haridusuõukogu koosolek. weres ..Ühispanga" Peakoosolek ära. Liik saada, küsitakse kõrget hinda.
Wiru maakonna haridusnõukogu pidas meid oli kokku tulnud 60 ümber. Päewa
Wiljaturul on hindade langemist
oma märtsikuu koosolekut 22. märtsil s. a. kord, mis juhatuse poolt liigetele kättesaa wähest wiisi märgata. Rukki jahu puudast
Rakweres. Et küsimusi, mis lahendada tar- detud oli, wõeti ilma pikema mõttewahetus küsiti 280—310 mrk., ülesõela jahu puudast
Mis, palju kogunud oli, siis kestis maakon teta ettepandud kujul wastu. Koosoleku ju 230—250 mrk., nisu püüli puudast 400—
na haridusnõukogu koosolek 5 tundi. Täht hataja J. Jaanis tegi lühikese ülewaate 480 mrk., odra tangu puudast 230—290 mk.,
samad küsimused, mis arutusele tulid, olid: ..Ühispanga" tegewuse üle tema algusest herne ja oa puudast 220—260 mrk., kaera
J) Noortepüha korraldumine. Wiru maa peale kuni senini. Peale selle kinnitati koos puudast 140—170 mrk., kartuli wakast (ival
konna realgümnaasiumi pedagoogika nõu olijate liikmete poolt ühel häälel 1921. a. te ged) 80—110 mrk., (punased) 130—160 mrk.
kogu tvastutusel otsustati põhimõttelikult gewusaruanne; jaotati ära läinud aasta pu
Söögiturul on kana munade hind
ülewirumaaltne noortepüha Rakweres mai has kasu 26.024 marka järgmiselt: Panga ümtawalt langenud. Kana muna paar mak
tagawara
kapitaaliks
määrati
9403
mk.,
kuu 20. ja 21. ära pidada ja selleks wasta
sab 10—13 mrk., kuna wähe aega tagasi 22
waid samme haridusministeeriumi ees teha. Osakasudeks 8% ehk 14.870 marka, riigi mak —24 mrk. paar maksis. Söögiturg on ela
2) Arutati teist korda Jõhwi kõrgema alg sudeks 1751 marka.
1922. a. eelarwe, mis ettenähtud 1 miljon wam kui harilikult. Wõi nael maksab 60—
kooli juhataja is. M. ja naisõpetaja K. wa116
tuhat 200 marka, wõeti samuti ühel 75 mrk., rõõsa piima toop 10—11 mrk., ha
kus asja kõigiti wäga põhjalikult
pu piima toop 4—6 mrk., mee nael 45—65
läbi kaaluti ja seisukohale asuti, et haridus healel wastu. Elawamat mõttewahetust kui mrk., hapu koore toop 100—110 mrk., juustu
nõukogul ühtegi põhjust ei ole oma endiseid sus wälja krediidi kõrgendamise küsimuZ. nael 25—40 mrk. ning kohu piima nael 8
otsust muuta tähendatud õpetajate kohta, Läinud aasta peakoosoleku otsuse põhjal —lO mrk. Ka jnurewilja turul on elawns.
kuni haridusministeerium oma seisukohta wõis ..Ühispank" laenu wälja anda üksi Kuremarja toop maksab 10—12 mrk., hapu
awaldanud ei ole. Eelmine haridusnõukogu kutele liikmetele kuni 50.000 marka, asu kapsa toop 6—B mrk., sibula toop 25—40 m.,
otsus õpetaja M. ja K. kohta oli aga sarna tustele ja ettewõtetetele kuni 100.000 marka. õuna toop 12—15 mrk., porgandi ja peedi
ne, mis nõudis kooli- ja kaswatustöö huwi Nüüd tõstis peakoosolek panga juhatuse ette matt 13—15 mrk.. ning wärske kapsa Pea
de kasuks nende ametist lahkumist. Huwi panekul neid summe märksa, lubades üksikuile 3—7 mrk.
taw ja tähelepanemisewäärt on ka nende liigetele wälja anda kuni 200.000 marka,
Lihaturul on hinnad endised, wähest
õpetajate, aga peaasjalikult õpetaja M. sei asutustele aga kuni 300.000 marka.
wiisi
on langenud hind terwikutes ostes.
Päewakorras olid ka weel ettenähtud wa
sukorra lahendamise juures see, et siin asja
Wasika
liha nael maksab B—l 4 mrk., sea li
limifed
Panga
juhatusse,
nõukogu
liikmeteks
le, mis haridusnõukogu poolt täiesti era
pooletult ja asjalikult läbiarutatud, po ja rewisjoni kommisjon terwelt. Juhatusse ha nael, üheS arwatud Pead, jalad 12—15
liitilist ilmet mõne isiku ja ringkondade waliti tagasi endine juhatuse liige ja esimees mrk., lambaliha nael 12—22 mrk., loomaliha
oosll anda püütakse. NähtawaSti on wiima hra Dr. J. Haho, panga nõukogusse, kuhu nael B—l 6 mrk., ning terwe sea wiisi oStes
tel ajal seadusepäraseks saanud asjaolu, et walimise aja lõpu pärast 2 uut liiget walida fea liha nael 15—20 mrk.
Nuut u, r g on kannis suur. Puu hintuli, waliti X Aalter endine ja J.
kui õpetaja kõikuma löönud autoriteeti ja

ttr. 16 ilmunud
40 lhk., piltidega. Hind endiselt 20* mrk.
Saada igalt poolt.

Pealadn: „Laewanduses", Meripniestee
nr. 5, Tallinnas.

Aastatellimist wõetakse weel wastu. hind

200 marka ühes Aasta»
raamatuga".

nad tõusid paar nädalat tagasi kuulmata kör
gele, kuid et see nädal juba rohkesti puid
turgu tuuakse, langes nende hind jälle hari
likku käiku. Kase puu koormast küsitakse
700—1000 mrk. Sülla wiisi ümber hinnates
maksab kase puu süld 1900—2300 mrk., kuu
scpuu süld 1600—1800 mrk., lepa puu süld
1700—1800 mrk., ning haatvn puu süld 1500
—l7OO mrk. Paar nädalat tagasi oli hind
1A kõrgln.

Heinaturg on wähene. Ristikheina
puud maksab 140—160 mrk., aasaheina puud
80—100 mrk. sooheina puud 60—80 mrk.
Ka kalaturg on Väikene, mille tõttu
ka künnad kaunis kõrgele kruwitud on. Hawi
nael maksab 14—20 mrk., rääbise nael 25
mrk., latika nael 12—15 mrk., ahwena nael
12—18 mrk.. särje nael 10—12 mrk.. ning
kiisa nael B—lo8—10 mrk.

Kauplustes on hinnad tõusnud. Rõõsa
piimu toop maksab 11—12 mrk., hapu piima
toop 5—6 mrk., saia nael 14—17 mrk., pee
nikese leiwa Nael 10—13 marka., suhkru nael
(peen) 19—20 mrk., tüki suhkru nael 26—28'
mrk.. heeringa nael 14—17 mtf: ning silgu
nael 10—12 mrk.

staupade iil-lugemise tõttu ou
Zt 1131. Killi!! I,
1. Utiilil
-------- kõik ----------E. T. K.

Ühtlasi seisab ka tellitud kaunade Väl

jasaatmine. Tellimiste wa tuwõtmins
peakontoris kestab aga endast wiisi edasi.

» 11 % inictis.

j' " •

TALUNI

Nr* 60

7

Titt!SUl TBITIJI

õjiorl.
>«22. a. ta«le}9tt«trn -flWSitLaupäeval ja pühapäeval Peetakse Tal
linnas selle aasta esiwöistlusi raSkejöuSti
kus: maadlemises ja tõstmises. Seekordse
test esiwõistluStest wötawad osa kuus seltsi
kokku 91 osawõtjaga. Suurem arv mõistke
jäist on loomulikult Tallinna seltsidel, nii
saadab «Kalew" 43 osawötjat, nendest 30
maadlejat: «Sport" 32 meest. Tartu ..Ka
lew" 27. Paide «Malewa" 3. Pärnu ..Ter
wis" 5 ja Rakwere ..Kalew" 1 osavõtja.
Auhindadeks on meistritele wäärtuSlitnb
asjad. Peale nende auhindade, tulewatz
väljamängimisele wabrikantide ühisuse kakS
auhinda. Esimene neist: mehe kuju on mää*
ratud tõstjale, kes kõige lähemale ilma
rekordile jõuab (kaalu peale waatamata).
Auhinna praegune omanik on w. f.
„Gport'i" parem tõstja ErnesakS, kes see
kord oma auhinda kaitsma tuleb. Sel pu
hul äratab huwi Ernefaks'a eeltulew mSist*
lus ..Kalewi" favoriidi Schmidt'iga, kes ka
haruldaselt heaS wormis. Teine wabrikan
tide auhind: hobuste grupp on määra
tvd paremale sulg. ehk kergekaalu maadle
jäle. Auhinda omas möödaläinud aastal
Pütsepp. kes aga seekord võistlustest osa
võtta ei saa (ei viibi praegu EeStiS). Edast
on w. f. «Sport'i liikme Woldow'i poolt an
netatud kaks auhinda tõstete peale. Sulg
kaalus üks auhind kahe käega rebimise, teine
kahe käega tõuke rekordi ülesseadjale. Re
lordide mittelöömise puhul, on auhindade
üle otsustada antud kohtunikkudele.
Kõige hmvitawam on võistlus Palm'i
seltsidewahelise auhinna pärast, mida Tal
linna «Sport" ja ..Kalew" ning Tartu
«Kalew" omada püüawad. Selle tõttu on
ka kõik seltsid oma wiimased jõud wälja*
saatnud võistlustele. Senine auhinna oma
nik on Tartu «Kalew".
Võistluste ülemkohtunik maadlemises on
Willemson («Kalew"), tõstmise juures Wol
dow (.Sport").
Wõistwsed algawad täna kell 7 ..üür
niku" seltsi ruumides W. Tartu m. nr. 25,
kaalumine vn kell 4.

lused. kuna tõstmine: 2 käega surumine
alles kell 12 algab. Ohtu kell 7 kestawad
maadtuSwõistlused edasi ja tõstmises on ka
was 2 käega rebimine ja tõukamine.
—esi—
Jalgpalli liidu juhatus
jaotas omavahel järgmiselt ametid ära:
Esimees Laanekorb, esimene abi Akel, teine
abi Roost, kirjatoimetaja Fiskar, abi O.
Silber, laekahoidja AbramS, majaisa Sõber.
—esi—
———ooo

EfTA. Stokholm, 23. märtsil. Kursid.
Riigipank noteerib täna: Dollar 3.82)4,
naelsterling 16.80, Saksa riigimargad 1.20,
„Estoonia" teaater.
Prantsuse frangid 34.70, Belgia frangid
Täna, laupäeval «Tsaarinna" pr. Hilma 32.50, Hollandi guldenid 145.00, Daani kr.
Rantase külaskäigu etendus. Homme, pü° 81.65, Norra kroonid 67.30, Soome margad
hapäetval kell )63 „Marion"; õhtul kell 8.10,
Z4B «Tsaarinna". Teaatribüroo,
Teialcr la m vfila.

Draamatcaater.

Täna. 25. skp., «Woyzeck" Georg Büch
neri näidend 18 pildis. Algus kell 8 öht.
Homme 26. skp., lasteetenduseks, esimest

teilked veuemcalk.
tenlni haigus.
verliinist tulewate teadete järgi olla Le
nini termis märksa pahemaks muutunud.
Haigns olla ühenduses nende haavadega,
mis Lenin saanud kolme aasta eest. kui tema
elu kallale tungiti. —ei—
Waba leiwamüü' Mvs waS
Lcclatud.
TottluSkommissariaat Moskwas awaldas
järgmise päevakäsu:
Silmas pidades terawat toitlusseisukor*
da wabarligis on hädasti waja läbiwiia riik*
lift varuStuSplaani. Sellepärast loetakse
leitnamliümist tvabal turul kõige raskemaks
riikliseks kuriteoks, mille eest süüdlasi vas
tutusele wöetakse kõige laiemal alusel.
—ei—

Äolera SibcriS.
Et Petropawlowskis on ettetulnud hai
geksjäämift kolerasse, on Siber kuulutatud
kolera suhtes kardetawaks piirkonnaks.
—ei—
Wene wägedeülem Ukrainas.
Wene wäaedeülem Komenew on Kiiewi
ja OdeSsaS söjanÄe paraadiud wastrr wõt
mas ja kõrgemate sõjmväeiilematega nõu pi
damas käinud nagu kohaliku Wene saatksn
na ajakirj. büroo teatab.
„LatrusS" Moskwas.
Moskvas on arutusele wõetud eksport
import aktsiaseltsi ..Latruss" asutamiSkalva.
Osanikkudeks oleksid ühelt Poolt Läti firmad
ja teiselt poolt nõukogude Werte wäliSkau
lband»»SkommiSsariaat ja „Tsentrotorg". PS.
hikapitaaliks kanmtsetakse koKu panna. 500
S&ttofiel wöifilustel
tuhat kuni 1 milj. kuldrubla, kusjuures H
on tõstmises ettenähtud Ühe käega rebimine ja X aktsiatest jääb nõukogude asutuste
kätte. —ei—
ja tõuge ning maadlused. Homme kell 10
OOO 1 "* 11 1
algawad uuesti ja kestawad kella 2-ni maad-

korda «Reis õnne maale" Richard Leder
manni lastekomöödia 6 pildis, laulude ja
tantsuga. A. Sunne lawastusel. Uued de
koratsioonid A. Tuurandi walmistud, algus
kell 3 Pättval' õhtul «Abielutsemine". Her
mann Bahri lustmäng 3 aktis, algus k. 8.
Isa Kremer
on nüüd terweks saanud ja Tallinna jõud
nud. Kontsert on täna kell J4B õhtu ..Es
toonia" kontsertsaalis. Kontsertbüroo.
Raimund Kulli au õhtu kontsert
10*ne aastase tegevuse puhul «Estoonia"
juures, on püliapäewal. 26. märtsil kell X 8
õhtul «Estoonia" kontsertsaalis. Seks pu*
huks kokkuseatud eeskawa nõuab erakorrali*
ses suuruses orkestrit, mille tõttu suurte
raskuste peale waatamata, ~Estoonia"
sümfoonia orkester on suurendatud kuni
80-liikmeni, missugune asjaolu, mõistagi,
sunnib La pääsetähtede hindu kõrgendama.

23 napm 1922 r,
r. pMMb

w «ige.

Valged: Ka 2, Lh3, Wa7, Rbl ja
cB, Se2, c 3, g 4, g 6, Oki.
Kursid.
Mustad: Kc4, Scs, c 6, e 4 ja e 5.
ETA. Riias, 24. märtsil. Lta. Nael
Wa.ged algawad ja annawad matt
sterling 1132, dollar 258.25, Prantsuse frank kahe sammuga.
23.25. Rootsi kroon 67.75, Norra kroon
ülesande nr. 55 seletus.
45.50, Daani kroon 55.00, Hollandi gulden
97.75, Saksa riigimark 0.85, Soome mark
1. Lf3—b7, Kg6:hs,
5.52, Eesti mark 0,73, Poola nurrk 0.03
L. Lb7—h 7 annab matt.
Tstieho-Slorvakkia kroon 4.52, 10 kuldrubla
1. (Lf3—b 7), Kg6—fö,
1250, Belgia frank 21.75, Läti 5 % laen
2. \Vhs—h6 annab matt.
105, kuldfrvnk 50.00.
Oigeid seletusi saatsid: Leopold Knn°
ETA. London, 23. märtsil. Rew-Nork berg, Jaanus Moisar, Leonid Looding (nr.
4.38 J*, Montreal 4.51, Pariis 48.60, Brüs° nr. 53, 54 ja 55), Tõnis Künnapuu, S.
sel 51.95, Berliin 1440, Rooma 86.34, Hei* Gurschinskp (kõik Tallinnast), M-ta Wald
Madrid mann (Paldeit), J. Wirkus (Pärnust), Äik*
28.17)4, Lissabon 4.25, Wien 32000, Stok tor Turu (N«>kn)eresi), A. Kuusik
holm 16. 75, KriStiaania 25. Kopenl>aagen Heino Fo.':rrl (Petserist), Hans Jaanssn
20.60, Ateen 101, Rio de Jcmeiro 7"/„,
(Tallinnast). -'i
Buenos Aires 45^«.
ETA. Berliin, 23. märtsil. Naelsterling
1446.05, dollar 326.67. Hollandi guldenid
Wastma.v toimtaja: Joh. Wiik.
12487.50.
Väljaandja OsaühisuS «Teataja".
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Z.lhtumlfl odawalk

Os'JlB*l BBTS* BO Bceoömee CBEAETME, HTO, CO
rnacHO AeftcrßyiomHH B P. C. CP. C. P. AANOHAN,
HHKBKHE nacTHbie rpy3bi,OTnp?BJisieMbie »S SCTOHHM
HC ÄonycKaiOTCH B POCCHKJ 6e3 PA3PELIIEHHS!
MBCTHOrO npBACTBBHTdJIbCTBa HapKOMBHeUITOp a.
rpySbi UOJIHtHM öblTb SApecoß2«bl OTAeJieHHIO
napHQMßHeiiJTOpra no necry HasHaneHHji c ynaBBHMBN NOAMBAPBCATAV ANB KOtoporo rpys npeA
HA3IIAHAETC^
BCE rpyabl HE HMEIOLUHE TAKOrO PA3PELUEHHE Bypyr KÖH <I>HCK OB AHbl HA
pyccKoft TAMOJKHE.

Malsnur?.
Toimeaja A. BurmeiSter.
Ülesanne nr. 57.
Kokkuseadnud M. Grllnfeld (Mas).

viNk'em waip, ilusad toolid ja
«iii ed lauad, aölj.»»:nm'ldud
«hj.-shirm, tanimfpiiu t n.iibter.
kirjut.lslaud. sadl.l:ainne

kll.ttüneke k sllomilee likwDeerimls
IOMM!öjON
oskab wa empalktmise leek
1 pe reo-eum ntcoloinmguttif

(S dii:ti), maalid, ritdcd, ma baasaga 750 m|in. 6 tükki rtcitb st üjcojsttgit: 10
javtdauise a«!a"» jne. Näha platworuli rongis, fgt plalworuii peal 3 kb. sülda
ke a I—3. AopU tän. nr IS,
pre.sturwast ja üks mootorwagun weojöuga 4 hod. j.
trt. !. 9J3
Pa? kumised saata varustatult 20 margalise
HIH
tempelmargiga künni 3. aprillini s. a. kütteainete
Wm BW 888 1
te kkomltee likwideerimise kommiöjoni Tehnika osa
konda. MeripuieStee nr. 15.
Meest., «aist. jja laste
Pakkumisest ofa wötjad peavad enne Pakkumise
lällwaatamist komitee kaSsesse 10 000 marka taga
IM
ti cks stssematsma, mis pakkumiste lõpul tagasi uiak
setud saab.
Pakkumiste läbivaatamine 3 aprillil s. a. kell
soowitab paraja hinnaga
12 päewal sealsamas
Vahemaid teateid saab komitee tehnika osakon.
AI M«»
Köit Tallmaa linna pi.rides esuwute
Kuninga tiin. 5.
997

palkide oksjon.

Mmiie.

Enampakkumist! «Üüakse 6. aprillil s. a. teU 12
paimal Metsad! Pe motttsus! ruumid!
AösusasweAA |*««t toäii mettnb 20 33
S«u'L«alisel c«ampakk«mkscl
otaSvum pätti alg»<htnd 5.4Ü3.4Z0 mct.
Ostja on kohueiatud rtnblU wblmu Nsfu Hipi renditakse wAlja 4. ap'Mil keN 12 päewal Pärnu man»
fatttesti adfi teMetiwi tehifega 6 aasta peale M tjade konna metsaülema tatttseleis» Pärnus, Kinga tan. nr. 5
Peawalitsu'l poolt «Stjaidytatuo rendttingimistega ja
M«-P»WI fntraeiii
kindlaksmääratud rendi»» s«ga.
Lähemaid teateid oalkidtz müügi ja I'twStete rin. 3 aasta peale, alg isteni 50.CG0 marka aastas.
dMngimtote kohta saad MUj«! Peawalitsu.est ja Wtm
Pakiumistcft osawvt alel tuled mrk. kants
jonlks stsse maksta. Lädrmaid teateid rendtttnqlmiste
üte saad Metsade Peawa.ltsnke TdSstus-os konnast,
Pärnu
maak. su metskonna me: ka ülematelt.
ISBIBSBIICZOI
bSS M«.ka^s

ehk nende asemikud on kohustatud ltnna Volikogu sun
dusliku määruse põhja! 14. detsembrist 1921. a. andma
linna hindamise jaoskonnale mitte hiljem kui 1. aprl
kls 1922. a. linn walitsufe poolt kinnitatud worml
järgi teadaandelehti tähendatud koosseisu ja
siss tule'» üle. Me» andes flsse.ulekud ja vääetuo
1. Märtsi 1922. hinna järgi.
Teadaandelehti antakse wälsa ja võetakse «asw
kohal ktude» politsei jaoskondades, wäljaarwatud abi
jaoskonnad, künni 1. ap illni 1922. a. t.lla 9—2.
Tallinna». 10. märtri 1922. a. nr. 2720.
Linnapea A. Aesfon.
Selretäär R. MLnth.

TSItINNÄ. T fi S T $ 3T Ä
Esioonla kontsertsaal. -

0-rAr(nrTaißiQ

=== feSsor!, tuntud pianisti --

Tise- fa suguhaigused»
(simnia tuut
Laupäewah 25. märtsil

Pp. Httina Viantalt tltlaS
e iga t teadag.
..Tsaarinna"
Melchior tiengyeli ja Ludwlg
Biro nütdend 3 waat.

Wastuwõtmine
lgapäew kella 4—>/?6 pl.

Jaani tänawal nr. 6, krt. 3.
(Krediit panga majas).
Kõnetraat 14—13.

931 Ees ka was: Bach, Mozart. Loeilly, Rachmaninow, Prokofjew, Skriabin, Liszt j. t. ~
Algus lell 8 õhtul. Pääse tähed Es toonis teaatri kassas 50—350 margani —*

Estoonia kontsertsaal.

Tallinna Jaani kogudnse

««sknSdalal, ZS. märtsil f. a. keN >/-» õhtul.

Algtre tel pool 8 õhtul.
PllhapLewal, 26. märtsil

,Marion^

Htto Kermann'i
W helitööde õhtu *W

peatoosolet

Dalter Brvmme operett 3 w. autori ifiNikul juhatusel, hr. A. KappN (orel)'
Algus kell pool S p. l.
ja Estoonia sümfoonia orlestri kaastegewnsel
Pr. siu«a R• nf«[t külas. !
PBäs?tBhed 350—50 margani ja ees»
ffilK» ettn.ad j
tawad on eelmüüüU Estoonia kassas.
970
..Tsaarinna"
Melchior Langyeli ja Ludwig
Biro näid. 3 waat.
9BB

ott 28. märtsil s. a. kell 6 õht.

-Estonia kontsertsaal.27.. Zl. märtsil ja z. aprillil I»Z2 a.
" Tallinna Kõrgema Muusikakooli professori

Wanas palvemajas, Kaupmehe tän.
Koosolekule pääseb 1921. a. liikmekaarti ettenäitamisel.
osi luhatuS.
o ... —-

P. Ramuli 3 loengut
aine üle ja elu".
Kaastegelased: pr. Lüdig-Sintel, pr. Olat.Mikk, hr.
Lüdia. hr. Kapp. hr. Wiito!, hr. Zwetkoff, hr. Lesedoff,
Lauoöewal, 25. märtsil
E. U. Noorsoo Liidu toor hr. Orgusaare juhatusel, teel-,
pillide kvartett j. t.
jiiiiir
Eeskavas:—~~ '
Gtorg Bilchneri näidend 18
1 loeng: tlrgaja, wanaaegfet» ja kestaja rahwasle
pildis.
w»ad« munfika peale»
Algus kell 8 õhtul.
Lõpp kell '/sll. j 2 loeng: Klaostknte põhimõtted wnufita loomingus»
2 loeng: Ala Sek Pärast tlasfituid (lüLrita, draama,
PühapSewal, 26. märtsil |
ja ««emad woolud muastras (modernism).
Aalttetenbnfeti
nr AlguS kell 8 õhtal. -MD
Esimest korda j
PSSsetähed: põrandal 100, 75 ja 50 marka, rõdul
Jels «Wlf.
kooliõpilastele 20 marka. 933

J! P r EcsiiGlektri Selts p.«. R[P I

111»

Richard Ledermann't lasteks
Sesti punane Rist.
«öödia, 6 pildis, laulude- ja
tantsudega. .
A. SunnS iawastusel. Uued " Kopsuhaigete laste sanatooriumi heaks. »»
deloratsioonid A. Tuurand st
Laupäeval 1. aprillil 1922 a.
waimistud.
Algus leu s päewal.

11 |II Tallinn, Wiru tän. nr. 13—2. II 111 HB
I IlaUi 15.90, TN.
A.E.G. Berliini fthasfes; AE G. I
Aumwrbiinid, transformaatorid, dünamod, elektromoo. mm
torid, lülitusesisseseaded, juhid, kaablid, woolumõStjad, MD
amper'woltmeetrid, telef. aparaadid, elektrilambid, A.E.G. HH
kirjutusmasinad. Hb
Hinnakirjad ja eelarmd matsuta.

= SUUR =
.HiiflQlstmne'
UW

Hermann Bahr'i lustmäng S».

Algus lell 6 õhtul.
MLsttahtede eclmüüt iga päew

Kva 11—1 e. l. ja 5-8 õhtul

Pidu-õhtu

6. W» ML 16

Draamateaatri kassa».
995_

k!llW

'IM* kõigis Estoonia ruumides.

Isa Rremsri

tantfrrl

ITeaafrl iaaPs BALLETT
Pr. Litwinowa õpilaste ettekanded 3 jaos
Estoonia sümfoonia orkestri saatel.
Algus kell '/-S õhtul.
Pciäsetähed 100—000 mrk. saada Estoonia teaatri kassas.

Sandaalid!

MMWM

Er!l««stt<Svi omaaHtele*
Aaus Margens.

Naister. kõrge saarega saapad, meester. lakk nahast kin>
gad, naister. walged kingad, meesier. pruunist nahast
saapad, naister. madala säärega saapad, laste saapad
mustad ja pruunid, naister. lakknahast kingad moodsat
kuju, tütarlaste pruunist nahast kingad, gummi kalossid
igas suuruses ja muud seltsi naister., meester. ja laste
jalanõusid foowitad Vastutusega ja paraja hinnaga
MM* A. Gobowitsch, Sõiru tän. 7. -MM
979

Teadaanne.

794

Tallinna Tolliwalitsus teatad, et 27. märtsil s. a.
Klaasi- ja tulesaamad tolliwalitsuse ruumides
MU- kinnitus.
Majade, äride, talude ja ruu
mide waheta litus.

oksjoni teel

K»hal«ulami«e
igasugu teenistuse alal.

on nüüd
laupäewal, 25. märtsil

Algus t«ll »/sS »ht»l«
887

MiiMzi

Kontsertsaalis:
1, Kontsert. Kaastegelased: pr. Inrjevskaja, hr. Win Krfutusmoflna!.
Tenno Veroni, prof. v. Glehn, prof. Diet. Tõlked ja kirjad iga, keeles.
2. kardinad" (FarsMne stseen). Sophie
Vardi. Mängivad tuntu) seltskonna daamid.
N lille
! Algus kell '/-9 õhtul.
Pääsetähed 100—250 mrk. saada Cstoonias.'
kontoris, Wana turg 6/2.
Kõnetr. 14-35.

Pühapäewal, 26. märtsil

Orkestrijuhi
s!ilMä M
a»-öht«

75

WaHesaatides:
fanfc kababee. Icfccll
MOWUGW WAmp ja muud lõbustused.
lOO mrk. 982
= Zvirn Panga osanikkude

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

hra Herman Btet ja tunni
Sv»ne liikmeni funveudatud
«.Cstoonia- sümfoonia ort.

Eesiawas: Berlioz'i fantastiline
sümfoonia ..Episood tihe kunst
niku elust" Rachmaninowi kla

verikontsert nr. 2, c-moll ja
Richard Straust ..Till (Eulen
spiegeli lõbusad tembud"

Algu» kell pool 8 õhtul.
Päösetöhed 350—50 margani

eelmüügil .Estoonia" teaatct
tao ja».

9U

korraline peakoosolek
peetakse ära 1. aprillil s. a. kell 6 p. l. panga
ruumis, Rakwercs, Laial uul. nr. 17.
PSewatord:
1) Koosoleku walimine. juhataja ja kirja
toimetaja walin.ine.
2) 1921 a. aruande kinnitamine.
3) 1021 a. puht.itasu jaotamine.
4) 1922 a. tulude eelarwe kinnitamine.
5) Walimised põhikirja järele.
6) lookSlvad asjad. j
Tilhmdn»: Aktsiad, mi» ettenäitaja isiku peale walja antud,
annawad HSSleõignse ainult siis, kai need wähe
vralt 7 ptema ena» õ>o»»»kut panga juhatusele
ettenäidatu > ja kmU ka»»»lÄu lõpuni miUe wiilja

m anta» (§ *8). Sutzams,

Wanapoolne naist er. palub
mingisugust

teenistust

müügile lastud järgmised waljamaa kaubad:
Tubakawadufed, wiinad, sahariin, kokaiin, tule
tikud, taskunoad, puuwillased sukad, wihma palitud,
willane, puuwillane ja siidi riie, pitsid, puuw. tüllist
kardinad, puuw. wäljaõmblused, willaftd koetud naiste
rohiva jakid, naist, bluufad ja pesu, meester. ja naist
saapad ja kingad, puuw. niit, wiltkübarad, markisett»
riie, kokkumurtud hõbe teebrett, tina wärwi ja muud
kaubad. Oksjoni algus kell 11 hommikul. Kokaiin
antakse sellekohase Terwishoiu Peawalitsuse loa ette*
näitamisel ostjale wälja. 27. märtsil kalli hinna tõttu
müümata jäänud kaubad saawad 29. märtsil s. a.
uuesti müügile lastud.
_J68 Tallinna ToMwaUtf»!.

oskab keeta, räägib Eesti>Wene

keelt. Kungla 7, krt. 10. 985

Kalata- mastnarihme?
I

tadnmume^l
993 B

keset linna otsitakse:

kontse 989
6. Äarja u. 2. kõnetr. 458

F. Kadendick & Eo.

lifiiõ

Tallinn, Pi.k tS«. ne. 4Z. KSnetr. ZS.
tunnistada. I

|b*4t« «Ugi***ttMit T»uiutt«s. .

«J

