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Niigikogn hommikusel koosolekul haridusministri waStus
ifeseisw. arupärimise peale rahuldawakS tunnistatud;
kommunistide ja iseseiswate azupärim. ettepanekud
tagasi lükatud.
Riigikogus e!la:
Elukorterite ehituslaenu seadus võeti 3. lugemisel wastu; sõjaministeeriumi eel
arwe 2. lugemisel muutuseta wastu wõetud.
Eilaselt linnawolikgn koosol kult:
Linna 1922. a. eelarwe lõpulikult kinnitatud.
Linna elektrivõrgu ja weewärgi korraldamiseks suuremad krediidid määratud. Riisipe
te mõifa hooned linnale omandada otsustatud. Uue linnanõuniku walimine eda
si lükatud. Restoraanide tööpäeva ei pikendatud.
Piiril konfiskeeritud kraami pärast wõitvad optandid kaeb
tust tõsla.
Raudtee sõiduplaanide ühtlustamise konverents Riias lõppenud.
Balci-Wene lonwerents lõpeb täna.
Liitlaste ekspertide arvates ei võivat Wenemaa ülesehitamise küsimusega enne tege
mist teha, kui tagatiste küsimus lahendatud.
Ameerika ÄMriMde maawZgefid ei wähendata.
Saksa riigikantsleri kõne liitlaste nõudmiste puhul.

Zlmub igal ät\mm öhlui.
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I Eesti püune Rist. ' I

- Kopsuhaigete laste sanatooriumi heaks. - - B
B Laupaewal 1. aprillil 1922 a. I

| = SUUR = I

I kõigis Estoonia ruumides. B
Riigikogu' Riigikogu wanematekogu
eilasel koosolekul otsustati püüda riigi eel
arwe läbiwaatamisega weel enne lihawõtte
pühi lõpule jõuda. Kui tarvis peaks mi
nema, määratakse weel kuues koosolek nä
nalas laupäewa hommiku peale.
Wõõraskäik Lätisse Läti asutawale kogu
le wõetakse arutamisele pärast eelarwe läbi
waatamist.

Wabariigi valitsuse poolt esitatud riigi
asutustes teeniwate ametnikkude koosseisud
on ebamääraselt jagunenud mitme kom
misjoni wahel, nii et üldist mõõdupuud ja
koguwaadet ühelgi kommisjonil ei ole. Sel
lest wõib karta ebamääraseid tagajärgi.
Awaldati arwamist, et peaks koosseisud
uuesti läbi waatama wabariigi walit
suses peale selle kui riigi eelarwe on wastu
wõetud ja siis uuesti Riigikogule esitama.
Riigikohtu liigete walimiue
Riigikohus sootvib täielikus koosseisu?
töötada ja selleks tuleks kolm uut kohtunik
ku juure walida. Esialgselt arwatakse siiski
weel ühe uue liikme valimisega läbi saada.
Walimine sünnib Riigikogus. Kuna rüh
mad omalt poolt ei ühtegi kandidaati ette ei
ole pannud, siis jäi küsimus ka eilasel Rii
gikogu wanematekogu koosolekul lahtiseks

la Järve kohta mitte wabastada, kuigi
Riigikogu otsuse oli teinud, et teda wabas
tada tuleks.
Kommisjon kuulas ära wabariigi walit
suse teadaande, milles öeldud, et sõjami
nistrile on ülesandeks tehtud pöördu riigi
kohtu poole selleks, et riigikohus järelwalwe
korras sõjaringkonnakohtu otsuse läbiwaata
misele wõtaks.

Järjekorraline wabaStamwe.
Kuna Riigikogu liikme Sommerlingi
kohta kommunistide rühmast Riigikogu mit
te ei teinud tema wabastamise otsust (ta
istub kinni eeluurimisel) siis kaotab ta Rii
gikogu liikme õigused ja jääb wahi alla edasi.
Tema järel tulew kandidaat iswwat ka.
kuulu järele, eeluurimise all kinni.

V Teaafri saal's BALLETT
Pr. Litwinowa õpilaste ettekanded Z jaos B
B mu Estoonia sümfoonia orkestri saatel. B
Algus kell '/-8 õhtul. B
B Paäsetähed 100—600 mrk. saada Estoonia teaatri kassas. B
I KontfertfaakiS: I
1. Kontsert. Kaastegelased: pr. lurjewskaja, hr. B
Tenno Vironi, prof. v. Glchn, prof. Biek. M
W» 2. kardinad" (Farstline stseen). Sophie B
Bardi. Müngiwad tuntud seltskonna daamid. B
B Algus kell >2B õhtul. »
B Paäsetähed 100—250 mrk. saada Cstoonkas. B
> WaHefaakides: >
I Ten|e kkbaree, loterii I
H MMVKVGVMNJ ja mutid lõbustused. B
B Sisseminek 100 mrk. B
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Koosseisu kommisjou
pidas eila kell 6 õ. koosolekut Paula Järive
ja Sergei Andrejewi wangist wabastamise
asjus. Wiimase kohta oli söjaringkonna
kohus samasuguse otsuse teinud, nagu Pau-

29., 30., 31. mä tfil }« U uprMil 4 päewa fnuvepSralius kahekordne eeskawa
nä telawal ja ekraanil 3 suures järgus. Pilt on eraldi huwitaw kõigile. Mida inimesed
on elus püüdnud nciha isegi elu kaalu p->ale pannes, on nlliid kõigil see wõrmalus „Grond-Ma

rinas" ekraanil naha. 1. järk. Kõigile» lastele, õpita «tele, wanadele ja kõigile!
Õpetlik ja põnew film.

Merihädaliste juhinimesesööjate keskel
ISHj *" Täna
Suurepäraline
toreda lavastusega, põnev
WjaAjärgmised
stsu, osapiiewad.
wõtawad
paremadlöökpilt
näitejõud
|lh Märgituä"
Õudne draama 5 aktis, peaosades Gkdeshh Garsakow ja Fanntz Woed.
DeaG 2 1) Elu purustaja. 2) Raislamine. 3) Metsik omawoli. 4) Ärritud meeleolus
Oasv * laskmine. 5) Zlmsk-iita! Vabastatud!
AadisZ 1 kord Tallinnas, tore lõbus Ameerika komöödia! Audis!
£ s frtfrfiltti ItftltfttltfoJl" Ameerika komöödia 2 aktis. Osa
2? Olli IWIJIWIICII wõtab Billi Nitfoi. Pilju naern.
M- Kõik saamad
Piltekella
saadab
trio. Algus
6. Pühapäeval
kell 3.
v Kassa naerma!
awatud künni
10 õhtul.
Hinnadkell
harilikud
25—75 margani.
SÄ=Ä5i MM- Ainult 2 päetva: 30* j« 31* martftl üllatus vubltlumile. -MM
L Näitelavat: Uute salongtantsude ettekandjad «iha
uued tantsud: a) Shimmy, b) Boston, c) Tango, illlltltt vi ! llv
Ü3s2£ Paristenne publikumi pailaps G. Glebow 1 kord kannab ette Eesti teele
s u laule ja Wene keeles. Natteliaal 3 minnast päewa algupäraline draama.
JV Peaosas uus ekcaanitäht iludus Lucy Doratne

$ M H ullif
® 2 Draama 6 jaos, » Moel romaani järele. Tore lavastus, toredad stseenid.
S Mltt demonstreeri t igal pool suure eduga. Mängib salongorkester hra Waarõe I manni juhatusi. Algu» kell S. Platsi hinnad 26—90 märgati.
1 Eelteavet l* aprillil, laupäeval, algupäraline G. P. Glevovi aashta

sKannibaalid). 6 aktis. Tee on liks haruldastest piltidest. Natuur llleswõtted William Alderi poolt,
oma elu kaalule pannes, et filmile tuua kannibaalide keskel, neude elu, tiigrijahti ja huwitawaid
juhtumisi. Waataja silme ees awaneb kõik see raske reis kõigi oma läbielamistega. Kurest püha
ekwaatorist üleminekul. Jaama saar, kustunud wulkaanid, pärismaalaste elukoht, dsunglites.
Koralli «aar. Sõit Uue Guineasse, laewahukkumiue, kardetaw elu kannibaalide keskel. Nende

närwid ja eluwüs. Kole juhtumine, kui inimesesööjad meie reisijate kallale tnngiwad. Pilti
waadatakse suure huwtusega. 2. järk: Esimene kord Tallinnas. Ainuõigus .Grand-Marinal".
~Äütmm etnnnistuse hääl".
Põnew elu- ja kriminaaldraama 6 aktis. Suurepäraline lawastus. Osa wõtawad paremad
näitlejad. I. jagu: Wang nr. 3113. 2. Kaksikud. 3. Kattemakstud. 4. Tapmine.
5. Duell. 6. Tapja ülestunnistus. 3. järk: Näitslawal Uudis! Esimene kord!
XX aastasaja fgligt tl iKsaii*4»" Sensatsioon. Igalpool suur edu!
mõistatus! |*P?4i il s 2) Opereti näi tl. Holemo-Kali
ninskaja kannab ette Eesti ja Wene laule. 3) Publikumi pailapsed Aga ja Mira, a) Ameerika
Foks-Trott, b) Mustlaste tants. Mängib sinfoonia orkester hra Rastupnikowi juhatusel.

Algus kett 5« 1052 Hinnud horitikud 15—90 mrk.
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omale kaubad kõige odawamalt. Igapaew
uuke hooajakaupade juuretulek. Walik suur!
OT .Esloonia' teaalrimajas nr. IV.

Tcrweneuüss a gns.
Tartn kommertskooli õpilased on otsus
tanud noorsoo liidust wälja astuda Põhjen
dusega, et tegewuS seal neid segab oma Pea
ülesannet koolis täita: oma koolitööd kor
raltkult ära teha.
lvätkene teade, mis neil päewil aja
lehtedes ilmus, on laiaulatuslise tähis stega
meie noorsoo liikumises, mtS sarnased wor
mid wiimasel ajal on wõtnud, et temast weel
wähe head oli loota.
Nagu teada, kaebaS hiljuti Tartu ült
kool. et keskkoolide lõpetajate tvaimtn-e are
nemine tehti mitte enam ei wasta sellele
nõudmisele, mi» uue aja ülikool oma üli
õpilastele sunnitud on ette panema, mift
mtensinvseks teaduslikuks t«»ks tarwit on.
Ja mitte ainult ülikool ei kaeba selle
üle. See paistab juba elus igale mõtlejale
inimesele silma. Kes ..UlvdiSmaoS" loeb se
da «haljast filosoofiat," m:S sea! leidub, wõi
Sellel juhus on neid noorsoo waimusünni
tust lugeda, miS koolides produtseeritakse,
mis õnneks mitte trükimusta kaudu laiema
te ringkondade ette ei pääse, see peab otse
jahmatama, kui laiali walgunud ja labaseks
läinud on aga meie noorsoo waimujöud.
Minu laua peal on praegu «NoorsuSjõud,
Pärnu koolinoorsoo liidu aegkiri", mis seal
sed keskkool, ülemad klassid wälja annawad,
ke» kooli lõpetamise ee! seisawad. Peab üt
lemo, seal hõõgub muu seas õige palju wai
muShist ja püüdu, kuid mõtete käsitlus on
sagedasti nii abitu ja ebaloogiline, nagu ta
keskkoolide lõpetajate juures enam mitte ei
tohiks olla.
Ei ole raske arnsaada, kust niisugune are
nematus pärit on. Kõnvalised ülesanded
neelawad noorte aja sedawõrd ära, et pea
ülesanne, tarwilikkude ainete korralik ära
õppimine, selle all kõige suuremal ui Sõdu!
kannatab, et noor inimene enam mingi aS>
jaSse täie waimujõuga süweneda ei saa
waid oma ande ära killustab ja laialt pillab.
Pt niisugusel noorel inimesel ka pärast üli
koolis ja elus raske on ennast kontsentreeri

kuS huwide eriMmiue ja wonulche w kehalise
töö jaotus kaugele meist ette on jõudnud.
Saksamaa talupoeg näit. on oma silmaringi
ja hllwide laiuse poalest mitmel paol tingi
mata meie liht põllumehest taga, kuiö oma
erialal, põllwöös on ta meist ees. Saksa
maal elab raliwa» palju tihedamini. Lin
nasid en nii palju, et tihti ühe tsrnid teise
linna ära Paistawad. Külad ise juba
wäikese linna laadi asuwad linnade
mahel ja nende ktUje all. Peaks arwama,
et niisugusel korra! wahekord külaelc nikn ju
linnakodaniku wahel õige tihe on ja waimli
sed huwid ühtlasemad, kui meil. Kui aga
adja ligemalt waatled, siis oled täiesti pet
tunud. Külg külje ääres asuw linn ja küla
elab igaüks täieS-ti oma erielu ja on üks
teisele wõõramad, kni meie linn ja küla,
mis kümned werStad üksteisest lahus. Md
lemad on oma ülesannetes spetsialiseerunud
Talupoega huwitab peaasjalikult põllutöö
ja kõik, mis sellega koos käib. Kunsti, tea
duse,poliitika küsimused puutuwad teda wä
ga wähe. Ta on küll üsna hea alghariduse
saanud, kirjutab ilusamini ja wähemale wi
gadega oma emakeelt, kui meie rahwakooli
harilik õpilane, kuid tema huwidering on
siiski Palju kitsam, kui meie edenenud maa
nurga elaniku oma.
Ja see olukord on arusaadaw. Saksamaa
linnaelanikkude kiht on arwurikaS, miljoni
desse ulataw. Tema kandejõud on nii suur,
et tema oma ette ära wõib elada, ja pea ter
wet maa kultuuri oma Ma dcl kanda. Mere
EeSti intelligents on nii wäikene, et tema
mingit suuremat kultuurilist ettewõbet iln:a
terwe rabwa toetuseta aineliselt läbiwiia ei
jõua. Ta peab selleks tertvet rahwast mo
biliseerjjpa. Ja sellepärast on meie harit
lased ka alati külaelanikus mitmekesist hu
wi püüdnud äratada, teaduse, kunsti, polil
tika alal. See on meie tugew, aga ühtlasi
ka nõrk külg. Meie oleme Pinna poolest
laiemad, aga sügawuse poolest madalamad.
Mäletame kost wees oma Dr. M. Wes
ket. Suur keeleteadline anne, seda ütlewad
da, on selge.
Meie rahtva amm wäiksus toob enesega kõik. Kuid selle ande peale waatamata, ei
juba iseenesest kaasa waimliste huwide laia ole ta sellel oina eripõllul Paljus
liwalgumise. Omal ajal wäljamaal reisides suutnild järele jätta. Aja ülesanded lasid
tähele pannud, kui kõwasti lahku lähe tema waimlised huwid laiali ivalguda.
me meie selle poolest suurtest rahwaStest, Mis et ole tema kõik teinud ja oimu-' Tj
Lutfifer.
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Jeau de la Hircsi romaanParun Glo von Warteck, Schwvlzrvcki
parisberra. kandis lühikest kuube wäga pee
ntkesest sammetist, mis pealegi elegandilt
o|i tehtud. Pükste wolt langes kuni mada
lgte poolsaabasteni mustast hirwenahast.
Tema walge siidisärgi lai krae oli üle fmte
kaeluse tagasi pöördud. Pehmed manshetid
katsid osalt ta kahwatuid käsi.
Kuigi ta natuke liiga pikk, wahest kogu
ni liiga kõhetu oli, oleks Glo von Warteck
siiski wäga huwitaw olnud, kui,,.
Kui tal mitte MefiStsfelese salalik-julm
sa alatu nägu ei oleks olnud.
Temal oli pikk pea punaste karmide
juustega, mis nii sasis plid, et kaimu nen
dest waenmlt oleks läbi tunginud. See oli
kandiline pea. midq poolitasid pikad ja ras
ked murrud, punakad ja karmid. See oli
pandnri jy kalmõki pea etteulatawate põie
aukkidega ja wale näoilmega. See oli hirMut, kuradljk pea rohelise ja kollaste, juh
mide ja madnliste, tmnedate kuid siiski knx
gawate silmadega, mis peitusid sij»?awa!t
punakate kulmude all. See oli wiimak? äri
taw Pea, wahel ämtüukaw oma huulte jarSoonilise naeratusega, huulte, nsts olid ime
liselt jiikmvad ja wahel nii kijsad, et suu
Paistis habemenoa lõigatud täkkena, wahel
jälle nii puudunud, et moodustasid nnskiinGnie lihase tombu lõua kphal, mis oli liiga
»jlk. liiga teraw ja köwer, nagu mõne Mac?
beshi nõiamoori lõug.
Kuid jel silmapilgul, Znchti naise ja poe
gade e«z. Znchti enese ees, olid just sisinad
need, N»l Säpvalzrocki pärisherra, parun
Elo von Wartecki näole ilme andsid, ainult
silapzd. Nad awaldasid tahet, olles külmad
j? Wömmlad. Vee tahe osi nii wöimas, et
vgrvn iedn isegi sõnadega sväljendada ei
tanmlssnud, nqgp ta paar minutit wurein
oli «waldgnud, wahest küll masinlikult- küKsiS on teie pajad?
Hema rohelised ja kollased silmad »vaata
tip fstrimmpöda lähitungsMlt ZuKti jq
Ähojheidi ning nende pgegade Franzi ja
Aerjholds peale.
Need neli Mwnimfft mirisesid Wö pilW> *A.
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oli keeleteadlane, poliitikamees, juhatas wal
lcuvaneuiate konwerentsa, Eesti kir:-.:ueeSt.
seltsi, sli „Linda" seltsi kaupluse juhataja
Tartus, müüs heeringaid jne. Tema jõud
tükeldus nii ära, et ta millegi! põllu! silma
paistwaid walmiStöid Palju järele ei j utnud
Tema kogumõju terwe rahwa orenemse
peale aga. ei olnud wäikene.
Kui meie ka oma rahwa tväikfuu' päralt
paaegugi puhterilist seisukohta ei poliitik»?,
teaduswaSas ega kunötis sellel mõõdul lä
bi wim ei suuda, nagu seda wäljamaal suur
te rahnxlSte juures näeme, siiski oleme är
kamisajajärgust juba wäljaS ja wöime rol>kem rõhku Panna erinemise peale. Ei ole
sugugi mitte enam tarwiS, et tänane noor
ja anderikas keeleteadlane WeSket kopeeri

Adelheid- pani käed paluwcllt kokku w
ütles häälega, milles kostis kohutus:
Jah. jah, meie hea paruniherra.
jah!... Minna kuuleb sõna. Tema iiu ja
mina ja tema wennad, kõik meie palusime
ja nnmmtasime teda jumalakeel: meie rahu
pärast. Tema on nüüd nõus!... Herrg ei
tarwitse enam oma pühitsetud tahet pease
sundida. Minna läheb iseenesest herra
lossi... Minul tarwitseb temale ainult
teatada teie siinolekust...
Parun Warteck oli liikumatu ja kõrk sel
le paluwa naise ja nende kolme mehe ees,
kes olid kohutusse tardunud. Hoolimata
oma haruldasest kõhetusest, oleks ta selle
sündmuse kõrwalisele pealtwaatajale piira
mata füüsilise jõu mulje jätnud...
Adelheid waikis, kmnardas, jooksis ukse
juure, mis oli pahemal Pool snoobi körwal,
uwas selle pärani ja hüüdis:
Minna! Wnna!...
Kellegi mahe hääl wastas:
Tulen, ema.
Kuuldus toakingade tume aSwmine pöö
ningul, ja lahtijäetud toaukse läwele ilmus
noor neiu.
Wüd lõpetas parun oma tahteasvalda
lnise, sest Zucht, Adelheid, Franz ja Bert
ihpld muutusid jälle loomulikkudeks, rõõm
samateks, ehk nad küll aupalikus seisandis
edasi Püsisid. Nad naeratasid kõik neljakesi
ilusale Munale, rõõmustades tema tule

des, keeleteadlane, karskuStegetmtse eestwõt

ja, sewde parlamendi liige ja iili
kooli dotsent ühe hooga tanvitseks olla,
ehk wäliSministrit ja rahwuSwahelise õtQtife
tegelikku professorit ühte isikust liita.
Meil on juba jõude erinemiseks, kus seon
hädasti darwis. Ei ole sugugi tarwis, et
mere kaSwatuSlisi küsimusi alaealised,
aitaks lahendada, kellel enesel kaswatusefi ki
sendaw puudus, wõi, et needsaumd lapsed
poliitilise elu pioneerideks oleksid, küsimust
katsuksid ära otsustada, millest neil juba
oma wanaduSastme poolest õiget aimu ei
wõi olla, sealjuures aga oma tõsisest üles
andest, teadmistekoginnisega ennast elule
ettewalmistada, kõrwale kalduksid ja ter
weks omaks eluajaks käperdajateks jääksid
igal põllul.
Inimesele kirjutamad tema loomulikud
wanadusastmed, üksikute annete Peale »uaa
tamata, tema tegutsemise ette. Noorus on
külwiaeg, mitte et külmata mujale, maid
eestkätt oma enesesse head seemet. Kesk- ja
täisiga on enam töö- ja wõitlusaeg wälis
ilmaga, wanadus tööwilja kogumis-, korral
damis- ja maitSmiSaeg. Kes need n>ahed
Ära segab, wõi neist mõtleb üle hüpata, see
ei saa loomulikult wäljaareneda ja arene
maius maksab ennast elus farmilt kätte. On
suuri waime olnud, kes oma unliversaalse
mõistusega tõesti mitmel tööpõllul boa tu
gajärjega wvisid esineda, kuid 12-aastane
Jeesus templis kesk hallihabemega kirjatund
jaid on legendaarne wlekahs. Ja' mwlas
testki ei ole harilikult imeinimesi sirgunud,
aod on tibti üsna igapäisete inimesteila lõ-

petanud, peale wäheste üksikute.

Wöib ainult termitada seda, rui noorsu
gu arusaaulisele jõuab, et nende waimlised
huwid eestkätt Peatvad täima nende otsekoNeste ülesannete kõige piinlikuuia täitmise
peale koolis. Need ülesanded on sedamõrS
suured ja tõsised, et neid põhjalikult täites
õpilastel wae.walt Palju aega jätkub mitu
korda aastas mööda kongresse ümberkolada
ja otsusi teha kaSwatustünmnste ja muude
«Sjade kohta, mida kellegi! tannis ei ole.
Kui uad wanemaks saamad, punastawad nad
wiStiSti suurelt osalt nende resolutsioonide
naiiwsuse üle. Kui kooliõpilaste aega üle
jääb, lugegu nad ja tutwustagu endid aja
looga ja muu ainetega laiemalt, kui neid
koolitunnis wSimalik on käsitada, tehku en
did tuttawaks amalikkude rähma- ja riigi»
elu nähtustega, tuid ainult järelmõtlemijeks
iseomale ja aeukamiseks oma lähemate koo
lisöpradega, kuid mitte selleks, et seltskonna
le oma noori ja küpsenmta sisusid esitada.
Selleks tuleb aeg õige pea, nagu Koidula
ütleb: „Küll üle aia tahtsin siis ta kombel
waadata. Laps, oota, kostis ta, see aeg on
kiir küll tulema."
Et seda kiirelt Wlewat aega täies waim
lises ja kehalises marustuseS, täies wärsku
ses, nxrStu wõtta, selleks tuleb koolmega tai>

uutada. Selleks on koolis just ka sporti,
sroutismi ja igasugust kehakultuuri waba!
ajal edendada, et nooruseast tegewuselo a?»
tuda, ei mitte selles luitunud ja mäsimrd
olekus, nagu seda tegi tsaariaegne Wene
keskkooli õpilane ja ülikooli kaSwandik, kes
kõik onia energia ja noore jõu oli ära kulid
tanud iihelt Poolt elumaitsemise pmle. tei»
selt poolt õõnsa filosofeerimise peale
«uto TaiKoa '/Kursaiij?» Wä linud noorest
inimesest tuli pärast hariliklllt mälia igapäi
ne marmlta hall tshinownik, kelle n-aimlile
huwi sa ulatuse juba nullimärk mütsi külleZ
ära määras. A. J.

w ütles i?neliknlt metallise ja kuiwa bää
lega:

Suudle oma ema, isa, wendi ja wõta
oma mantel.
Minnat kaisntati ja suudeldi neli korda
weidra liigutnfega, mis oli ühtlasi täis kurb
tust ja rõõmu, kahetsust ja uhkust, kartust ja
waimustust: liigutus, mis oli niisama kir
jeldamatu, kui rahuldusilme paruni näol
enne seda.

Minna läks toa nurka, wöttis sealt mant
li peatatiga, wiskas mantli õlgadele ja tõm
bas peakoti pähe. Siis kirmardas ta uues
ti oma isanda ees ja ootas.
Nägemiseni, mu truud alamad, ütles
parun Znchti perekonnale.
Siis pani ta pahema käe Minna õlale
ja ütles:
Tule, laps.
Ta läks tütarlapsega õõnsuse Poole, mil
le suup nõuhekast uuesti oli gwanrrd. Uks
õõnsuses läks tema ees lahti, tekkis jälle
heleda walgnse nelinurk, millesse parun
Minnaga kadus. Ilma mürata läks kast
jälle oma kohale ja uks kinni.
Parun ja Minna läksid nüüd kiirel sam
mu! kõrget ja laiamaa-alnst käiku mööda.
See oli tunnel, millel ei olnud ei mingit
puu ega müüriwoodrit ainult paljas
niiske kalju. Kui fee kõik üleüldse immes
te kätega oli tehtud, siis oli ta igatahes wä
ga mana. Ainult mõne aasta eest olid km
kust.
nitatud käigu mõlemale seinale paremale
Minna oli ilus gretchen, kaheksateistküm ja pahemale galwcmiseeritud rauast plaa
ne-aastane, blond, roosa, wärske, mahedate did elektrilampidega, ja kummagile poole
ja suurte siniste silmadega, ümargune, kesk olid raiutud kalju sisse rennid nirguwa wee
mise kaswuga, palju peenem ja haritum, ärajuhtimiseks.
Alguses läks käik korridorina, siis hak
kui seda on harilikult Baadeni talutüdru
knd. Ta kandis wärwikirjuid riideid, nagu kas tõnõma, järgnes rida treppisid laiade
neid Tirooli neiud harilikult kannawad osistega, mille külgedel olid tngewad rau
teaatrites. Tema juuksed olid wäga kenasti tatud uksed ebamääraselt juurte lukkudega.
kammitud.
Nüüd leidus Paiguti juba müürwoodrit
Natuke naerul, kuid waga kartlikult, ra° wanemast ja hilisemast ajast, ja looduslik
hutu ilme pilgus, tuli Minna Paruni poo kaljusein osi ka kuiw ja sile. Ei olnud enam
le, teretas Põlwi paeuutades ja ütles lapse ebatasasust ja weenirgumist. Edasi oli kal
jusein ja müür juba tamme laudadega woo
liku häälega:
Olen täiesti meie hea paruniherra derdatud, wooder pli poleeritud wõi niker
dustega ilustatud. Ei olnud enam plaate
käsutada.
Glo van Nartecki silmad heitsid wölke. lihtsate elektrilampidega, waid olid mitme,
Tema yäole ilmus sekundiks rahulduse ilme, haralised taotnd rauast sühtrjd. Tuled läk
mida wõimata kirjeldada. Ta siristas oma sid isanda lähenemisel auiomgaMkult Põlema
Varema käe Minna blondi pea üle, nagu ja kustusid tema järel...
Minna oli nähtawasti üllatatud, natuke
oleks ta seega tütarlapse omaks kuulutanud

ooo
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kohkunud, kuid wäga imetlew. Ta astus
ikka knrel sammul, nagu kaasa tõmmatud
sellest käest, mis tema õlale toetus ja wahel
sellest koguni kinni haaras.
Wiimaks Peatas parim wäga ruumikas
kojas, mille seinad olid kaetud rippuwate
warpadega. Määratufuure masfiiws? laua
ütuber keset koda reastusid burgkrahwide
toolid. Ainult neli lampi hiigla kroonlüht
ris 50 wõi 00 lambist heitsid nõrka walgust.
Warteck Minnaga oli seisma jäänud
suure, kahetiiwalise tapeetwaiba ette. millest
üks suurtes õigetes woltides alla rippus,
kuna teist tiiba miskisugune wcdru tõstis.
Waipade wahelt paistis kullaga ilusLatu»'
walge uks.
Sisinapilklise seisatuse järel awas War
teck parema käega selle ukse. Ta astus sis
se ja tõmbas Minna kaasa. Nad läksid läbi
wäikse walge salongi, mis rikkalikult kulla
ga oli ilustatud. Nende sisseastumisel läk
sid kummalgi pool kaminat põlema kuus
elektritönvikut, mida toetasid kullatud
brongsist amorid.

Arvati teine uks. Warteck jäi läwele
seisma.

Kui wäike Minna oleks suutnud tähele
Panna, siis oleks ta märganud, et paruni
käsi tema õlal wärises. Kuid gretchen ei
suutnud midagi tähele pauna. Oma meel
te segaduses ei saanud ta aru isegi sellest,
mida ta nägi. Ta nägi nimelt siprft tuba,
mis oli rikkalikult ilustatud hõbedaga, wai
pu, tapeete, mööblid, raidkujusid, patju,
suurt woodit baldakiniga, elektritõrwikuid'.
mis Pehmet walgust laotasid, ja taga seinas
madalal dnwanil, noort tõmmukat naist pi'
kas walges riides, kes äkki üles kargas ja
seisan di wöttis, nagu oleks ta walmis was
tu panema: ta pea oli uhkelt püsti, silmad
külmad...

Tõugates Minna tuppa, ütles parun
Glo von Warteck ja tema hääl wärises
— Madame, siin on see. keda teile tuua
lubasin.

Parun läks tagasi, pani ukse kinni, tegi
poolpööret, läks kiirel sammul läbi salongi
eeskotta ja kadus äkki. üks tapeetwaip oli
tema ees üles tõusnud ja siis iälle alla lan
gstnud.

oco järgneb.)
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Eesli talust ja uoerkcst.

Kooliõpilaste keskel korraldatud küsimis
te peale on õpilastest 8 protsenti wastused
annud, et nad taluperemeesteks ja pere
naisteks tahawad saada.
Ainult 8 iga 100 hulgast! Põllumajan
dnsllsel maal Eestis!
nähtus, mis mõtlema peab aja
ma. See peab küsima panema: Mispärast
92 noort iga 100 hulgast tahawad põlluma
japidamisest eemal olla? Mispärast ei näe
nad ilusat tulewikku haljendama orase, kol
lase küpsewilja, ilusate koduloomade, magu
said õunu täisrippuwate puude, waba met
sa ja wärske õhu käes? Mispärast ei hu-'
wita neid kergetel jalgadel keplewat põle
wate silmadega noort hobust saani wõi
wankri ette rakendada? Mispärast ei huwita
neid waadata, kudas noored mullikad lau
dast wälja tulles rõõmsasti hüppawad ja
pusklewad? Mispärast ei looda nemad sel
lest rõõmu leida, kui kanad ja koer õuel
wastu zooksewad, hobused, tuleja sammusid
kuuldes hirnuwad, lammad määgiwad ja
lehmad häälitsewad, aimates, et armasta
tud peremees wõi perenaine ligineb?
Mispärast igatsewad need 92 iga 100
hulgast sinna, kus neid, wõib olla, ükski
hing ei salli, kus neile ainult wõõras koer
wõõra wärawa wahelt peale raksub, sa kust
Peab wälja minema, et teisest kohast päikest
paista lasta?
Mispärast?
Waene Eesti talul Sind ei armastata.
92 iga 100 noore seast tahab sulle selja pöö
rata. Kes neist sind lähemalt tunneb, ei
tea just, aga arwatawasti tunnewad neist
92 hulgast sind paljud. Weel enam. Nad
ainult ei hinne sind, waid paljud on sinu
oma lapsed. Aga nad on armastuse sinu
wastu ära kaotanud. Sa ei huwita neid.
Kõigest sellest hoolimata, et sa neile nooruse
armsad mälestused oled annud.
Põllumajanduslises Eestis on üle mil
soni elaniku kohta üle 900.000 dessatiinr
põldu, niisama palju heinamaad ja karja
maad. Talusid on tuhanded. Ja nüüd 92
iga saja noore seast ei taha maad: Ainult
8 igatsewad maad. Kui teised maa juure
peawad minema, siis lähemad- nad wastu
tahtmist, nagu orjad. Maa er armasta nii
suguseid peremehi ega perenaist. Maa mos
sihib hullemini nägu kui mõni neiu, kellele
armastuseta peigmeest pakutakse. Ja loo
mad ei kosu, kui inimesel nende wastu ar
mastust ei ole. Nemad näewad näost enam
kui nad sõnadest aru saamad, ja märkawad
kohe, kui keegi ligineb, kes neid ei salli. Ne
mad on selles asjas terasemad kui meie

da, sest kui neid koolis lased käia, siis ei ta
ha nemad enam maale jääda? Meie aga
räägime ikka, et põllumehele on haridust
waja. Ja ometi, anna haridus kätte, siis ei
lähe põllu juure. Siin oleme umbtänawas.
Kudas sellest wälja pääseda? Mil wii
sil wõiksime asja nii ajada, et 100 noore
hulgast igatseksid 92 Eesti talus talitada, 8
aga lendaksid wälja? Siis oleks seisukord
loomulik. Siis wõiksime julged olla, et
warsti ei ole Eesti põllumajandus Daam,
Hollandi jne. omast taga. Praegu, kus 100
hulgast ainult 8 meie põllumajandust ta
haksid tõsta, on seisukord lootuseta, sest iga
elukutse nõuab inimeselt täit huwi, muidu
on elu õnnetu wirelemine ja selle all kan
natab nii töö kui tegija.
Põllumeeste ringkondadest süüdistawäd'
kahtlemata paljud kooli, et see noorte hin
ged põllumajandusele wõõraks teeb. Jäta
me selle küsimuse lahtiseks, aga waatame.
kas ei ole Eesti talul enesel wiga, et noor
tes tema järele nii wähe igatsust on.
Mis seal siis wiga wõib olla?
Eesti taludest on paljud wäga wanad ja
selle aja peale, mis seal on töötatud, oleks
pidanud nad eeskujulikud, weel enam, ide
aalsed talud olema, kui neil nii õnnetu aja
lugu ei oleks, mis nende arenemist takis
tas. Wõrdlemisi lühikese aja sees, mis nad
nüüd juba on wõinud wabalt areneda, ei ole
nad suutnud kõigipidi, hoonete, maade, põl
lutööriistade jne. poolest niisugusteks kuju
neda, et noor haritud peremees wõi pere
naine neis kodu tunneks olewat. Iga noor
inimene saab aru, et seal on alles otsata
palju teha, ja kõige selle tarwis palju ka
pitaali maja. Tuleb suure rabelemise sisse
minna. See peletab nii mõndagi.
Teisest küljest talu kaswatab noori ise
halwasti. Tema nõuab noorelt küll tööd,
aga ta ei tee seda tööd huwitawaks. Talu
des puuduwad enamasti põllumajandusliste
raamatute kogud. Ei lugedes ega jutuaja
misel teistega ei saa noor inimene omale
põllumajapidamisest waimlist huwi. Tööd
õpitakse tegema automaatliselt. Kool ka ei
100 sidet põllumajanduse ja nende teadmiste
wahel, mida tema annab. Seal- jääb siis
noore inimese töötaw keha talusse, aga hing
lendab mujale ja wiimaks pöörab ka keha
talule selja.
Talutöö nõuab keha, mis oleks wastu
pidaw ilmamõjudele ja tugew raske töö
jaoks. Niisuguse keha kaswatamifes teemad
nii talu kui kool määratust ja see mõjub
noore inimese otsustamise peale, kui kutse

inimesed.

Need on kõige tähtsamad põhjused, mis
nähtuse esile toowad, et 100 noorest ainult
8 talusse tahawad minna.
Kui Eesti talu oma noori ise hakkab
asjatundlikumalt kaswatama, siis tuleb
kahtlemata ka noortes huwi põllumajanduse
wastu ja siis wõime warsti kuulda, et wä
hemalt 50 noort 100 seast on nõuks wõtnud
oma nooruse energia Eesti talusse ehitama
wiia. See läheb aegamisi, aga ta läheb, ja
mida kaugemale, seda rutemini.
Tuletame sellepärast talule meele, et te°
ma ise kõige pealt peab püüdma oma noor
tele waimlist huwi kõige selle wastu anda,
mis talus teha on. Kõik nnm läheb siis
isegi. K.

Kudas wõib tulla niisugune nähtus, et
iga 100 noore hulgast ainult 8 tahawad
maale minna? Meie peame selle küsimuse
tõsiselt üles seadma. Eesti on ju põlluma
jandusline riik. Meil on üle 900.000 des
satiini põldu ühes tarwiliku heina- ja kar
iainaaga. Kes seda maad peab edaspidi ha
rima? See maa tahab ju ometi ka, et tema
juure tuleksid inimesed, kes koolis on käi
nud ja palju õppinud? Meie alati räägi
me, et põllumees peab haritud olema ja et
ta peab rohkem teadma kui teised inimesed.
Ütlewad nüüd need, kes haridust on saanud,
et nemad maad ei salli, millal siis 8-ga 100
hulgast jõuame põllumehed ja perenaised
harituteks teha? Kas ei ole meie põllu
meeste kartus õige, et lapsi ei wõi koolitaWene rahaks mmissariaadi ot
sus dokumentide wäliaandmi
se kohta.
Et endiste erapankade seefidest ühes
wäärtustega omal ajal ka kõiksugu paberid
ja dokumendid wälja wõeti, mis eraisikute
le kuulusid, kes neid nüsid tagasi wöiks nõu
da ja et seda tagasiandmist reguleerida, mää
rvtakse dokumentide wäljaandmiseks järg
mine kord: Kõik seefidest wäljawõetud do
kumendid jaotatakse nelja kategooriasse.
Esimesesse kategooriasse kuuluwad õigus
lise iseloomuga dokumendid, ja
tulewad nõudjatele rahwuswaheliste arwete
õiendamine osakonna määrusel kohe wälja
anda. Teise kategooriasse kuuluwad ma
janduslise iseloomuga doku
mendid, nagu wekslid, dokumendid, mis
õiguse liikumata waranduse peale annawad,
ostulepingud, müügilepingud, krepostitun
nistused jne. ja antakse nõudjatele rahako
missari otsusel wälja. Kolmandasse kate
gooriaZfe kuuluwad ajalooliskirjan
duslise iseloomuga dokumen
did, mis hariduskomissari.pldi otsuswmise!
wälja antakse. Neljandasse kategooriasse kuu-

tööd walitakse.

luwad dokumendid, mis wäljamaa ia
piiririikide kodanikkude omad.
Neid dokumnte tuleb ses asjas tehtud le
pingu põhjal wastawate riikidega wälisko
missariaadi kaudu wälja anda, kuhu need
dokumendid saadetakse rahwuswahelise ar
weõiendamise osakonna poolt, kui nad oma
sisu poolest 1. kategooriasse kuuluwad ja ra
hakomissan poolt, kui nad sisuliselt 2. kate
gooriasse kuuluwad. ETA.
Piiril konfiskeeritud kraami
pärast WSiwad optandid kaeb
tust tõsta.
Optandid ja sõjapõgenejad, kellelt n. Wc
ne tolliwõimude poolt piiril kraami on kon
fiskeeritud ehk kinni Peetud, wõiwad kinni
pidamise päewast lugedes kuu jooksul n. We
ne kõrgemate tolliwõimude ees kaebtust tõs
ta. Kaebtuskirjad tulewad n. Wene tolli
asutuste kaudu tollikontrolli peawa-litsuseA
sie (glawnoe uprawlenie tamoshenago kon
trolja) sisse anda. ETA.
o——
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koosolek 29. märtsil k. 5 fc. i
Juhatab esimees J. Kukk
Rkl. A. Sommerlingi otsustas Rii
gikogu läinud koosolekul wangist mitte wa
baStaba, mispärast ta Riigikogust lahku
miks loetakse. Tema asemele tuleb kõmmu
nistlisest rühmast Jaak Jakobson, kellele
Riigikogu juhatus kutse on saatnud.
Elukorterite ehituslaenu seadus
wõetakse 3. lugemisel muudatusteta wastu.
Seaduse tekst.

§ 1. Määratakse rahaministeerimnila
krediiti 210.000.000 marga suuruses riiklise
toetuslaenu andmiseks elukorterite ehita
misel.

Prots. wctt leidus. Nimetab sellega ühendu
ses intendant Karungat. Ükski kuritrawitu
se asi ei jõua kohtusse, sest et sõjaminister
nad enne ära lõpetab. Wabadusristisid on
antud isikutele, keda mitmetes kunwrwitus
tes süüdistatakse. Toob ette sõjamäele
nööpide ostmise 100. Sinelinööpe on tellitud
„Atlantalt" 3 marka nööp. Pärast on aga
ilma mingisuguse mõjuma põhjuseta nööbi
hinda 3 marga pealt 7% marga perele tõs
tetud. Arivab, et seda on tet-tud sellepärast,
et sõjaministril ja tema rühmal on ligem
ühendus ..Atlantaga".
Lõpuks nimetab, et sõjaminister su iibe
le endisele landeswehrlasele Nieländerile,
keda wastuluuramise osakond taga otsis,
Wäljamaale sõiduks loa annud.
J. Laidoner (põllmn.) käsitab kokku
hoidmise küsimust sõjawäes ja sellega ühen
duses meile otstarbekohase sõjawäe organi

§ 2. Rahaministeeriumil on õigus § 1'
määratud krediidist ära tarwitada 1922. a.
70.000.000 marka, 1923. a. 70.000.000 mar
ka ja 1924. a. 70.000.000 marka.
Märkus.' Jääb eelmiste aastate koh
ta määratud summast ülejääk, siis on raha satsiooni loomist.
Sõjawäe terwishoiuwalitsus on sõja ajal
ministeeriumil õigus seda äratarwitada
järgmistel aastatel, lõpetades laenuandmist tingimata tarwilik. Rahu ajal, wõib olla.
1924. aastal.
wõib ka mingi teine korraldus loodud saada,
§ 3. Toetuslaenu antakse linna!- ja alewi- mis nõuetele wastaks. Sõja ajal on sõja
Walitsuswle ehk nende kaudu ja wastutusek wäe terwishoiuUmlitsus wäga tähtis. Sel
ehitusühinguide ja üksikutele isikutele elu lest asutusest ripub ära tihti sõduri meele
korterite ehitamiseks, mis koos seiiawad olu. Lahingusse minewa sõduri teadmine,
mitte rohkem kui kolmest toast, ühes köögiga et tema eest on hoolitsetud, kui ta haawatud
saab, on suure tähtsusega. Terwishoiu ku
ning tarwiliste kõrwalruumidega.
lud iga üksiku sõduri peale tulewad meil
§ 4. Toetuslaenu antakse kimi 50 aas poole wähemad kui wabrikute wastawad
ta peale, arwates tähtaega laenu wälja kulud.
andmise aastale järgnemast 1. jaanuarist
Mis puutub sõjakobtutesse', siis nõuab
kuni 70 prots. suuruses ehituskuludest, tin
sõjawäeline
kord surwsabinõusid, ilina nen
gimisega, et omawalitsus riiklise laenuga
deta
läbi
ei
saa.
ühesugustel alustel omalt poolt lisaks an
Optantide - sõjawäelaste küsimus on
nab kogukcmdlist toetuslaenu wäbemalt ühe
seitsmendiku osa suuruses riiklisest laenust. liiga termvaks aetud. Süüdistatakse neid,
§ 5. Laen kustutatakse igaaastaste ühe kes Denikini ja Koltshaki juures on teeni
simruste kustutussummadega aja jooksul, nud. Kuid meie wabadussõja algul wõitle
mille peale ta wälja antud, ja kolmandast sid enamlaste wastu ainult Denikin ja
aastast peale, laenu tähtaja algusest lugedes, Koltsbak, kes poliitiliselt meie wastased
maksab laenusaaja laenu pealt 4 Prots., ar olid. Kui suurem osa enamlaste Mäge mit
te nende wastu ei oleks sõdinud, siis oleku
wates laenu kustutamata osast.
me meie kaotanud.
§ 6. Wabariigi walitsusel on õigus
Sõjawäe süsteem peaks niisugune
täiendawaid määrusi anda käesolewas sea
et
sõdurid
saaks hästi õpetatud, sest tehnik
duses ettenähtud toetuslaenu wäljaandmise
ja
oskus
mängnvad
tulemastes sõdades wce!
korra, laenu kindlustamise, tarwitamise ja
suuremat osa kui siiamaale. Kõigis niaa
kustutamise kohta.
Märkus. Riiklise toetuslaenu kind des, ka Wenemaal, pannakse sõdurite õpeta
ilustamiseks kinniswara Peale tehtawad ob mise peale suurt rõhku. Sellepärast on pa
ligatsioonid ei käi obligatsiooni tegemisel rem wäike sõjawägi, kuid hästi õpetatud.
wõetawa maksu (Seadus nr. 268 R. T. nr. Õpetamata sõjawägi on riigis kahjulik tegur.
Meie sõjamäele minew ohwer on ikkagi
i 137/138 1920. a.) alla.
kergem kanda wõrreldes sellega, mis meil
Mermsjandusc peawalitsuse ja laewasöi siis kanda oleks tulnud, kui meie iseseiswad
dnameti kaubandus - tööstnsministeeriumi poleks
olnud.
alt teedeministeeriumi alla ülewiimisc sea
Tehakse
weerandtunniline waheaeg, mille
dus
järele eelmistele kõnelejatele avastamiseks
wõetakse 1. lugemisel wastu.
sõna wõtab
Riigi 1922. a. eelarwe sõjaministeerin
sõjaminister J. Soo t s. Näitab, et J.
mi osa
Waini poolt ettetoodud kuritarwituste lood
2. lugemisel.
ei põhjene mitte täiesti õigetel andmetel.
T. Pool (tööer.) nimetab üksikuid alasid „Atlantalt" ei ole sõjaministeerium 1%söjawäe korralduses, kus kulusid wõiks kokku margaseid nööpe ostnud. Nieländerile, kes
hoida. Paljud asutused, nagu sõjawäe ring tagaotsitaw on olnud, ei ole sõjaminister
kond ja sõjawägede staab, alamvhwitseride wäljamaa passi annud. Sõjawäe seep on
ja kadettide kool wöiks majanduslikult sihen hea. Sarnasest seebist, millest J. Wain kõ
datud olla. Merewäe staabi ja merewäe in neles, ei tea sõjaminister midagi.
tendantuuri wõib ilma kahjuta sõjawäe ül
Mis puutub mõnedesse teistesse kuri
disele organisatsioonile ära kaotada.
karwitustesse, siis on need enamasti erakor
Toob ette, et sõjawäe crnv on meil suu ralisel sõja ajal sündinud, mispärast neid
rem kui omal ajal asjatundjate poolt kind nüüd waewalt maksaks wecl terawalt üles
wõita. Kui nende kobta seletust nõutakse,
laks määrati.
Asutuste koosseisud sõjawäes on laiali siis wõib sõjaminister, kui ta tarwilikud and
sed. Neid wõiks wähendada. Sõjawäe as° med on muretsenud, seletust anda.
Leiab, et J. Wain ei ole mitte Eesti rii
saasamine on liig kallis ja bürokraatlik-fant
gi buwisid silmas pidanud, kui ta täna oma
seleilik. Seda tuleks lihtsustada.
kõnega sõjaministeeriumi eelarwe kobta
Sõiduautosid ja -hobuseid on sõjawäes esines.
ülearu. Eelarwekommisjon on nende peale
Juhataja annab sõna aruandjale A.
minewaid kulusid 10 miljoni marga wõrra Jürgenst e i n i l te, millega läbirääkimi
kärpinud.
sed lõppenud on. Ühel ajal sellega küsib sõ
W. Ern i t s (sots.-dem.) esineb ettepa na M. Martna (sots.-dem.). Juhataja
nekuga, et sõjaministeeriumi eelarweSse keeldub kodukorra põhjal M. Martnale sõna
üles wõetaks 500.000 marka, missugune andmast.
summa sõdurite waimliste hnwide edenda
Aruandja teatab, et ta W. Ernitü ette
iniseks läheks. Sõduritele tuleks selle ra panekuga, mis sõjaministeeriumi ieelarwe
haga mitmesuguseid loenguid karskusest, kohta ainuke on, ühineda ei saa.
teadusest jne. korraldada.
M. Martna palub sõna ettepaneku te
J. Wain (sots.-dem.) esitab Peaasjali gemüeks. Jubataja ei anna kodukorra põli
kult mitmesuguseid andmeid (isiklikult korja ja! sõna, sest ettepanekuid ei saa enam teha.
tud, ..Walwest" ja teistest ajalehtedest ning M. Martna lahkub selle Peale demonstratiiw
mujalt saadud) sõjawäelaste kuntarwitustc selt saalilt. Temale järgnewad tema partei
kohta. Nii on ostetud sõjamäele hulk kap seltsilised, iseseiswad ja kommunistid.
said 120 margaga Puud, kui turuhind oli
W. Ernitsi ettepanek lükatakse hääleta
45 marka. Nimetab tuntud auto wärwimi misel tagasi ja sõjaministeeriumi eelarwe
se ja riigikontrolli pitsati murdmise lugu. wõetakse 2. lugemisel muudatusteta wastu.
Koosolek lõpeb kell 8,45 mtn.
Sõjawäge on warustatud seebiga, milles
peale kabeaastast kuiwamist weel ülo 58
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EeStt paberi-tõöttuS 1921. a.
(Riiklise statistika keskbüroo andmetel.)
Läinud Mstal töötasid Eestis 9 suure
mat paberi, ja tselluloosiwabrikut 1123 töö
lisega, mis keskmiselt iga ettevõtte kohta 140
töölist wälja teeb; kuid oli ka ettewptteid,
mis ainult 32 inimesega töötasid, tuna aga
kõige suuremas wabritus, nimelt Põhja pa
deri, ja tselluloosewabrjkus peale 833 jnj
mess tööd leidsid.

Normaalajal «.). töötasid
EeStiS 10 suuremat paberi- ja tselluloose
wabrikut. Üks kõige suurematest, uincelt
Pärnu puupapiwabrik hätvitati 1915. a. ära.
Tööliste arm oli sel ajal. ilma Pärnu wab
rikut arwesse wötmata 2125 inimest taur.
Üleüldine paberitöestlste
wäärtus oli läinud aastal 540 miljoni mar,
ka, missugune summa meie rahwamajan
duse ja tööstilse noorzcht silmas pidades,
kaunis suur on.
Kaupasid walmistati turu jaoks järgmi
sel hulgal: paberit 1.017.000 puuda (nor
maalajal 2.140.000 p.), tselluloosi 321.000
p. (norm. a. 680.000 p.) ja puumassi 248.000
p. (n. a. 405.000 p.). Selles arwnstikus
puudub Räpina puupapivabriku Produkt
sioon, mille kohta andmed seni saamata, kuid
mis aga paberitööstuse iseloomustamiseks
topdawaid andmeid tuntawalt muuta ei wõi.
Läinud aasta produktsioonist tqrwitati
yinnlt osa sisemaal ära, kuna suurem hulk
wäljamaale, peaasjalikult Wenemaale saa

matsiooni ette wõtta. Wõtame aga praegu
Wenemaa. wõi Saksamaa ja mõne teisegi
weel, kus rahakurs alaliselt langeb, mis
aitab seal dewalwatsioon. Wenemaa ongi
ta juba küll ette wõtnud, ilma et õige nime
ga nimetaks, aga egq sea Wenenwa rahaas
jandust ei päästa.
Kõige pealt tuleb neil maadel, kus raha
wäärtusetaks jäänud, seisukord mi kindlaks
teha, et seesama odaw raha enam ej lange.
On lelles asjas juba kindlad wälja-waated
olemas, siis alles wõib dewalloatsiooni pea
le mõtlema hakata.
Praegu ei näe neis riikides, kus dewalMatsiooni waja läheks niisugust seisukorda
weel oleuxK ja sellepärast peab dewalwat-siooni seal enneaegseks pidama, sest ta teeb
omajagu sekeldusi ja tüli, aga kasu ei ole
temast.

deti.

Suuri raskusi tööstuse edenemiseks teeb
waStawate turgude puudus, kuhu walmis
töötatud aineid saata wõiks. Praegu ole
masolewatel turgudel pn suur wõistlus
Soome, Rootsi ja Saksa paberiga, mis mest
omadest odawamad. sest et meil walmista
mine ning kütteainete ja paberipuude kõrge
hind kauba wäga kalliks teewad. Kuid kõi
gi selle Müe waatamata ei kawatse ükski
mabrik oma tegewust piirata, waid ennemini
laiendada. C.
Rahak«rfi stabi seerimine.
Aitlaste asjatundjate konwerents on
ühe teate tareke otsustanud, et iga riik ise
«ma rrchgvSjanduseS peab iseennast aitama,
ja teise teate järele on soowitawakS tunnis
totud, et wõimalikult igal pool dewalwat
sioon ette wõetaks, s. o. nus raha käima
pandaks, mis oma nimelist hinda ka tegeli
kult maksaks, kuna wana vaha niipalju oda
wamakS tunnistataks, kui ta tegelikult odaWftM on.

Neil otsustel oleks oma tähtsus, fui
odawaks läinud rahaga maadel seisukord
juba nii kindel oleks, et eelarwed otSotsaga
kokku läheksid ja uut paberiraha enam ala
liselt ei rehkendataks. Siis maksaks bcnxib
liDen ElseuchnMi möleslu
seks.
Täna. 80. märtsil sängitakse TartuS
maamulda seni kõige eakam Eesti elu teoe
lane, nii waimliknl kui ilmalisel alal. Hõ
bepeane hingekarjane, kes Peetri kogudust,
mille asutamises ta iie kaastegew olnud, üle
poolsada aastat koondanud, korraldanud ja
tõsises übwwuseK teeninud on, oma jagu
aga ka terwer oma armast sugurahwaft selle
ilusal ..ärkamise ajal".
Tema surm kutsub nõnda esile mälestuse
kadunu nooruseast, mil tema nimel Eesti
ärksamate mhwa liikmete juures laialine ja
hea kõla oli.
W. Eisenschmidti isik ja tegewus on üle
üldse mõndapidi haruldane ja hmpitaw.
Waenxtll on meie maal olnub teist meest, kes
nagu tema 52 aastat õpetaja-ametis seis
nud. pealegi ühes koguduses, mida ta sõna
õiges tähenduses omaks wõis nimetada.
Scst nagu nimetatud, oli ta Tartu Peetri
tpguduse esimene ja üle 30 aasta ainus
õpetaja. Wiimasel ajal, kus kogudus suu
reks ja töö laiaks läinud, seisis ta kõrwgl
noorem jõud, kuid wiimase elutumani weel
täitis hallipealine wanake ikka täielt ja
truult enda ametikohuseid.
Kuid mitte W. Eisenschmidti tegewus
ivaimuliku mehena mille! ala! ta küll pal
judest muudest peapikkuselt üle ulatas
pole see, mis põhjust annab temale siin aus
towat järelhüüet pühendada. Waid see pn
temg töö EeSti isamaalisel ja
tuuri alal, rahwusl. ettewöt. juures. möljc
kest la kirjapöllul. Selle tööga on ta en
dale ausa aseme teeninud Eesti waimunwlla
ridades.

PWWr.lflSCHEDtHfiriESffl TALUtIH
Anupade saatmise wSimalns..Mveipaal.e
kitsas.

Eesti lehtedest käis teade läbi, et wõi
mälus on Wene wäliskanbandnse komnnssa
riaadi osakondade kandu Wenemaale eraist
kutele kaupa saata, kui kaup wäljskauban
duse kommissariaadile saata ja saaja aadress
juure lisada.
Selle teate Põhja! käis keegi mõnda
kümmend puuda wilja- ja aiawiljaseemet
saata tahtmas Wene wäliskaubandnse kom
missariaadi osakonnas seletati, et wagunite
kaupa wõib saata, aga niisugust wäikest ja
gu mitte.
Saata tahtja imestab õigusega, ei ku
das siis Wenemaa põllumajandust õieti taNooremale rahwapõlwele on W. Eisen
schmidti teenused küll tundmata, sest tema
tegutsemine rahwa eluS sündis juba ammu»
aastat 40—50 tagasi, ning on nõnda unus
tusesfe sattunud. Kuid nüüd ta surma pu
hul on sünnis neid meele algatada ja tä
nnpärga punuda mehele, kes tõsises armas
tuses ja hoolsuses Eesti hoone ehitamises,
nimelt selle aluse panemisel, kaastegew ol
nud.

Endiste käsitööliste warandpste saatuse kü sioone: suurtööstuslasi, kaupmeeste mm,
börsekomiteed, tarwitajate keskühisust ja lae
simus.
Herra Tõnisson seletab selle küsimu ivaühisuse seltsi ühendama. Lepiti kokku.
se kohta, et Praegu gildede waranduste üle Näituse toimepanekule tuli kaubandus
wõtmine käsil on ja Tartus juba wahest üle tööstusministeerium lahkesti wastu. Näi
ongi wöetud. Praegu käidawat nende wa° tuse plats saadi lõpuks põllumeeste seltsilt,
randustega wäga hooletult ümber, sest et mille eest 500.000 marka tuleb maksta. Nüüd
neil warandustel praegu õiget peremeest ei on alaline näituse toimepanemise 10-liikme
pse. Tallinnas ei olewat gildede majadel line juhatus walitud ja 20-liikmeline nõu
katuseid peal, mööbel olewat laiali tassitnd kogu. Neis on esitajaid ka wäljastpoolt Tal
jne. Kõneleja leiab, et gildede waranduste linna ning kaubandus-tööstusministeeriumi
ülespötmjsega tööstuse ettewötjatele suurt Poolt. Sünnitas weel raskusi raha kokkusaa
ülekohut on tehtud. Kui kaubandus-töös mine esialgseteks korraldusteks. Nüüd on
tuse koda asutatakse, siss ei ole ette nähg, juba selleks otstarbeks üle ühe miljoni kokku
kuidas see enesele ulualust wõiks gildede tulnud. Lõpuks kutsub ta kõiki näitust igatmajade ülewõtmisel saada. Riigil ei ole Pidi, nii wäljapanekutega kui ka aineliselt,
nendest warandustest mitte suuremat kasu, toetama, et näitus tõesti korda läheks.
Kongressi! üleswõetud kuumuste all
kuid wäiketööstuslastele aga küll. Kuidas
neid lvarandusi tööstuse ettewötjatele pääs wõetakse esimesena arutusele
kulla ja hõbeda praowr küsimus.
ta, ei tea kõneleja teed ega abinõusid soowi
tada. Herra Kesker kriipsutab weel alla,
Juhitakse selle peale tähelepanu, et prae
et mitte ainult liikumata, waid ka liikuw guses proowikosas wäärnähtusi ette tuleb ja
warandns, nagu ametilaekad, hõbeasjad, ia oma ülesannete kõrgusel ei seisa. Nõu
raamatud ja mitmesugused wanaaegsed mä takse, et kindel proowikoja seadus läbi saaks
kestused üle wõetakse. See ei ole aga mitte wiidud ja kiires korras ellu wiidud. Prof.
millegagi kõneleja arwates põhjendatud ja Kink annab pikemalt seletust praegusest
täiesti ülekohtune. Nõutakse weel. et proowikojast ia sealt ette tulnud wäärnäh
gildede endine seadus uuendatud wastawalt tustest. Ta seletab, et ministeeriumil pal
ajale saaks. Herra Hanb e r g nõuab, et judest neist wäärnöht. midagi teada et ole.
gildede warandus keskorganisatsioonidele üle Ministeerium tahab aga neid kõiki järele
antaks. Wõetakse wastu järgmine resolut mtrtba ia kõrwaldada. Wõetakse wastu re
sioon: Endiste gildede waranduste saatuse solutsioon: Et proowikosas mitmed wäär
küsimust arutades. Palub kongress tööstus nähtused tema tegewuses on tekkinud, mis
ministeeriumi energilist samme astuda sel kullaseppade tööstuse peale halwasti mõju
leks, et endiste käsitöö gildede warandused wad. uag:r proowikoja tembeldamises äri
tvöStusettewötiate organisatsioonidele, ktn osanikkudeks olemine, mis erapooletust ei
nende waranditste ainukestele õigustatud tab jne., siis otsustab, seda tähele Pannes,
pärijatele antaks ning nende waranduste konarcss dalwega kaubandus-tööstnsminis
esialgne lvalitsemine töö- ja hoolekande-mi tcerilnni voole pöörata kiires korras proo
niSteeriumi alt tööStuSminiSteeriumi alla wikoja seaduse elluwiimiseks ja praeguste
wiidaks.
wäärnähtuste kõrwaldamiseks Proowikojas.
TvNiiariifi küsimusest
üleriiklise tööstuse näituse korraldamise
refereerib herra NefaVid Tartust. Ta ci
k»hta
annab seletust herra Kesker Tallinnast. Ta leia, et praegune tollitanif õiglane oleks,
seletab esmalt peajoontes, kuidas läinud teiseks läheb kaupasid tollimaias kaduma, ei
aastal üleriiklik tööstuse- ja põttutöö-näi, määrata kaupade peale õi-Aaselt tolli jne.
tus korraldati. Ta juhib selle peale tähele Une iräljalöötatud tolliseaduse kohta lähen
pann. et tööstuse ettewötjatele sel näitusel dab kõneleja, ct seegi weel puudulik on ja
takistusi tehti. Astuti haawawate ütluste parandusi nõuab. Mitme aine tollitariifid
ga töösturite wastu üles. Selgus, et ka Peaksid alandatud saama. Selle küsimuse
kohane ei ole tööstuse näitust põllutöö.näi kohta wõetakse järgmine resolutsioon wastu:
tusega üheskoos Pidada. Weel tõi kõneleja Kongress, praegust tolliwalitsuse asjaaja
terwe roa teisi Põhjusi ette, mispärast ise mist ja Riigikogule walitsuse Poolt sissean
seisew tööstuse näituse korraldamine tar tud seaduse-eelnõu läbiarutades. otsustab:
wilik. Hakati seda organiseerima, tööjõudu Paluda kaubandus-tööstusministeeriumi ra
otsima ja näitusest huwitawaid organisat- haministeeriumi ees nõudmisega esineda, et
tolliwalitsuses walitsewad uxäärnähtused,
mis üldise nurina esile kutsuwad, kõrwalda
hetakse üles ehitada, kui wöimalust ei anta taks ning Riigikogule sisseantawad tollita
Wenemaa põllupidajate wiljaseemet kudagr riiside seaduse-eeleõus Tartu ja Tallinna
wiisi läkitada.
wabrikantide ühisuste poolt sisseantud pa
—OOO

wanem kaaslane, aga ta ametisse saamisega
läks weel aega. Kuid Eisenschmidt wõis
niipea kui oma proowi-aasta oli pidanud,
ametisse asuda. 17. mail 1870. a. õnnistati
ta Tartus parajasti siis asutatud Eesti ka
gnduse peale. Noore! ja kehwal mehel oli
armastust ja usaldust koguduses õpetajaks
hakata, kus ei olnud mingit kirikumõisat ega
muud kindlustatud Palka, waid ülespida
mine pidi tulema koguduse maksudest. See
mõlemapoolne usaldus oli põhjendatud: ko
gudus oli rahu! õpetaja ja õpetaja leinaga.
Õieti olidki W. Eisenschmidtil õige head
eeldused. Niisugust mõjukat, tugettmt ja
kindlat häält, kui temal, nähakse wähedel

Lähedalt sarnane on W. Eisenschmidti
noorrrseaja elulugu ja tegewuselaad tema li-gidase sõbra ja ametiwenna, suure isamaa
lase J. Hurti omale. Nad olid ligikaudu
üheealised, ainult pool aastat wahet (Eisen
schmidt siindis 17. detsembril 1838. Hurt 11), õpetajatel.
Nöndawiisi oli W. Eisenschmidt kõige esi
juunil 1839). Mõlemate lapsepölwes ei ol
nud kellegi! aimu nende tulewasest tähtsu mene Eesti õpetaja selle sõna täies m?tsest, sest nad olid kehwade wanemate lapsed, Les (Hurt sai ametisse alles 2 aastat hil
kellel lootust ei wõinud olla koduelust palju jem.) Küll olid enne teda juba mitmedki
kõrgemale tõusta. Hnrt'i isa oli Põlwas Eesti soost mehed õpetajateks olnud, kuid
waene külakoolmeister, Eisenschmidti oma olude mõjul esinesid nad seltskondliselt saks
Otepääs küll wähe jõukam, talnmölder, kuid lastena, nagu kõik ametiwennad. (Saksane
poja koolitamise peale ei wõinud ta mõelda. mine oligi maremal ajal kõige kõrgemale
Kui siis terased poisid koolis kange ihaga haridusele jõudnud eestlaste jaatus.) Isegi
õppima hakkasid ja edasi püüdsid, pidid nad suur rahwasõber ja walgustaja O. W. M a
mõlemad seda tegema wäga raskete puudus sing oli oma eestluses õige tagasihoidlik.
tega ja kitsikustega wõideldes, kuna wane Alles Eisenschmidti! jätkus selleks tarwilist
matelt toetuse saamine koguni napp oli. sugmahwa armastust ja meelekindlust, et
Enda tulisel tahtmisel ja wäsimata püüdel õpetaja-ametis täielt ja selgelt eestlase
suutsid nad ometi end ülikoolini wiia, kus na esines, Eesti seltskonnas liikus ning
õpetaja-ametit õppima hakkasid, nii wane enda waimuwenna ja sõbra HurH kõrwal
mate soowil kui enda südamekutsel. Aega Eesti rahwusliste ettewõtete juures täie
see wöttis, alles 30-aastaselt saadi sihile, hoolega ja usinusega tööle asus küll tea»
kuid saadi ometi. Eisenschmidtil läks korda des, et sellest temale mõnesugused raskused
oma hoolsa õppimise tõttu endale kroonu ja pahandused tekiwad.
abiraha saada, mis läbisaamist hõlbustas.
Nagu meie lehes hiljuti ilmunud kirjel
duse't Eesti kirjameeste seltsi kohta kuulsime,
Hurt teenis kirjatööga.
Hurt lõpetas ülikooli wähe warem. kui oli W. Eisenschmidt osaline selles wäheaw

randused arwesse wõetaks.

wulises EeSti elu esimeste tegelaste kogus,
kes 1870 a. suwe! mõlemate Eesti tähtsa
male rahwuslisele ettevõttele, aluse panid.
Ta esines seal juba ühe tähtsama isikuna:
oli ta ju Hurti kõrwal ainus ülikooli hari
dusega mees. Selle oma laiema silmaringi
ja enda näidatud tulise tööwõime tõttu sai
ta siis ka mõlema ettevõtte juhatuses täht
sale kohale: Eesti kirjameeste seltsi abicfi
meheks, Aleksandri kooli peakomitees kassa
hoidjaks. Mõlemaid ametid Pidas ta ha
ruldase hoolega ja ustawusega, oli nimeta
tud asutustes Hurti kõrwal suurema töö
tegija ja waewa nägija. Kuna Hurt maal
elas, käisid ärilised asjad suuremalt jaolt
Tartus asuwa Eisenschmidti kätte. Wäga
suure töö tegi ta niinelt Aleksandri kooli
korjanduse laialiste aruannete korraldamises
ja trükis awaldamises ilma pisema tasu
ta. täies armastuses asja wastu. On siis
inimlikult arusaadaw. et kui tema olude mõ
jul a. 1881 kirjameeste seltsi. eestseisusest ja
seltsistki lahkus, ja 1884. a. Aleksandri kooli
peakomitee kinni pandi, see ausa tegelase
meeleolu peale nii raskelt mõjus, et ta
sedajärgi awaliku elu tegewusest üsna eemale

jäi, ainult oma ametile elades.
Peale eelmainitud tegewuse Eesti seltsi
elus oli W. Eisenschmidt osaliseks ka Tartu
Eesti põllumeeste seltsi eestseisuses. Oma
sõpra Januseni toetas ta mõndapidi ..Eesti
Postimehe" toimetuses ning oli mõned aas
tad ta asemikuna ..Eesti Postimehe" tegelik
toimetaja.

Hingagu nüüd ausameelne tegelane oma
pika eluaja tööst' ta jätab endast hea mä
kestuse.
% f.

s
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Päetvauudis e d.
Va jooksul ainult kuni 240 Vagunit ja selle
Baltinõupidamised
pärast paluwad nad, et ära hoida lamburi
Riias.
raudteesölme ummistamist, transiitkaupa
Riias, 29. märtsil. Lta. Täna hommikul mitte üle 240 waguni öö-päesva jooks ui
jõudis Genua konwerentsi Wene delegat lamburi saata.
sioon Riiga. Lõuna ajal algab Balti riiki
de ja Wene eelkonwerents. Leedu konwe
Raudtee sõlduplaaulde Üht
rentsist osa ei wõta. Soomet esitab infor
lustamise kouwerents llppes
matsiooni otstarbel kohalik saadik Sylvan
ella Riias.
der. Päewakorras on lepingute puutuma
Ella lõppes Riias raudtee kopwerents,
tus ja majanduslise ülesehitamise küsimus.
Lätlastest wõtawad osa Mieierowitsh. Kal kust osa wõtsid Eesti, Läti, Leedu, Poola ja
nin ja Wesman, Poolat esitab saadik Jod Wene esitajad. Konwerents oli kokkukutw
ko, Soomet Sylvander ja Eestit Seljamaa. tud konwerentsist osawõtjate riikide waheliw
Nõupidamised algawad kesknädala! ja kesta otseühenduse sõiduplaanide ühtlustamise as
wad neljapäewani. ETA.
jus. Sellekohase kokkuleppe järele hakka
wad ka Wene otseühenduse rongid Ncutiki
Ejla kell 4 p. l. sõitis wälismimster kaudu liikuma. Nii jõuab Petrogradi rong
Riiga, et osa wõtta seal ärapeewwatest nõu Tallinna umbes kell 5—6 hommikul ja sõi
pjdamistest Balti riikide wahel ühelt poolt dab siit tagasi kell 10 hornmuul. Riiast sõi
ja Wenemaa wahel teiselt poolt. Nagu tea dawad otseühenduse rongid Tallinna endile
tasime. Soome nöupidamistest osa ei wöta. sõiduplaani järele wälja, kuna nad siia üks
Tema esitajaks saab olema ainult informee tund warem jõuawad, s. o. kell 7.30 min.
rimise otstarbel hra Sylvander.
hommikul. Siit Riiga sõidawad rongid aga
üks tund hiljem, s. o. kell 5 õhtul. Uus sõi
duplaan hakkab maksma 1. juunist s. a.
Dr 3TWI mSSramwe
Eesti saadikuks Soome on eilasel wabarngr
walitsuse istumisel otsustamata ihanud,
kuna esmalt weel mõnesuguste jurndmse
tähtsusega wormide üle selgusele tahetakse
jõuda. „T.
Nagu täiendawalt kuuleme, olla walis
ministri poolt ette pandud dr. Akel i määra
ta Eesti esitajaks korraga ka kõigisse kolme
Skandinaawia riiki.

eel, erm mõttelahklvmlnerud Wene küstVT"
ses pea- ja wälisministci wahel.

r Riigikogu koosolek ott tänu kell 5 P. t.
Päewakorras: 1) Koolimajade
fondi seadus 2. lugemisel. 2) Nugl 1922.
a, eelarwe 2. lugemisel. 3) Seadus Ahwena»,
maa saarte mittekindlustamise ja neutralt-?

MsawSge ei wZhmdata' Ameerika Ühisriikide senatis on senna seerimise konwentsiooni kinnitamise kohta -~
tor Lodge ETA teate! seletanud, et Uhlsrn vii(iih üse ja wälisasjade komm. esitis»
gid oma wägesid enam ei wähenda, sest
Prantsusmaa seisukoha wõtmine närtawat,
et selles sihis enam midagi teha ei ole.
tool
Laewakehaste streik Inglis»
maal.
London, 28. märtsil. Lablraakrmtsi lae
waehetusLööstuse konflikti asjus jatkati
kuni keskööni. Siis katkesid läbirääkimised
täielikult. Lokaut on maksma hakanud.
London. 23. märtsil. Reuter. Täna öö
sel algas suur laewatehaste streik palkade va
hendamise ivastu.

Stipendiumide wähendamlue.
Wiru maakonna 1922. aasta eelarwe, kus
mitu stipendiumi oli ettenähtud Tartu iili»
kooli üliõpilastele, ei ole Rakwere-Paide ra»
hukogu poolt mitte seaduslikuks tunnistaürd
ja uues eelarwe katvas, mis maakonna walit
suse poolt kokkuseatud, on ainult üks sitpen>
dium ettenähtud.

Daanimaal/

tegelisele Põllumajanduslisele praktikale su»
Wangide arwustik Eestis.
i. weebruaril oli wangimajades 2629 wcks sõidawad 6 üliõpilast ja Soomemaale 9
ininiest, (2573 meeste- ja 356 naisterah üliõpilast.
Saksa üliõpilaskond
wast). nendest oli eestlasi 2653, wenelasi 2-.--,
lätlasi 14 jne. Veebruarikuu jooksul tulr teatas ülikooli walitsusele, et umbes 40 Saksa
juure 1035 inimesi, kuna wälja lasti 1083 üliõpilast Soome üliõpilaste kutsel aprilli
inimest, edasi jäi 1. märtsiks wangunam kuu lõpul kontsert-reisule Soome kawatsewat
desse 2446 meesterahwast ja 335 naisterah tulla ja tagasisõidul ka Tartus ja Riias kont
sertidega esineda.
wast kokku 2781 inimest.
Wangimajasid on Eestis üleüldse 10.

Wenemaa ülesehitamisest.
ETA. ~Ere nouvelle" kirjutab: Liitlaste
Raudteelaste larwitajate ühi
ekspertide konwerentsi! Londonis esinesid End. postiametuikülde do?umcut'de sSzuS.
suse
esitajate kogu era.orrattft
Itaalia eksperdid oma kawaga Wene üles
Läinud aasta sügisel läks posti
koosolekut
ehitamise kohta. .Kõige Pealt peab nende titfufet fo ba üyes endise Riia posti-t leg
arwates korraldatama rahaasjanduslised ja
peeti pühapäewal, 23. märtsil raudteesvaltt
õigusmõistmise kindlustused; siis alles wõib raast ringkonna arniirviga ka tähendatud fufe ruumides. Koosolek algas kell 11 hom°
Wenemaa ülesehitamisküsimust enrwst aru ringkonna postiteeni ate dokumente tagasi mikul ja kestis kuni kella 11 õht. Koosolek
tama hakata. Üleüldse puudutab Itaalia sa i da, wäljaar»»tud nende omad, kes or oli kokkukutsutud peaasjalikult seisukoha
iupatsiooni aja! lätsid sa seal
kawa peaasjalikult praktilisi küsimusi, nii
Maakondadele tahetakse laenu
wõtmiseks endise juhatuse tegewuse kohta ja
mõni
aeg oma teenistu st jätkasid.
nagu tollide ja laenmsõiduküsimust. Seni
endise rewisjonikom-misjoni esimehe ühisu
anda
Nüüd
on
postipeavoaiUsns
korralduse
on kõik liitlaste eksperdid ühisele otsusele
sest wäljaheitmise küsimuse lahendamiseks.
teinud,
et
nende
endist?
poijiteenstate
do»
kõigi maakondade peale 65 miljoni marga jõudnud, et Wenemaa ülesehitamisküsimust
heideti ette endise juhatuse
suuruses summas, nagu walitsuse rington tcga wõimata on enne tegemist teha, kui ta kumen id, kes Eesti postiametkonnas « Süüdistustena
liikme
Suurkasele,
kes juba eelmisel koos
teeni,
ncnde
omanikkudele
sellekohase
pal
dadest kuuleme. See laen läheks Peaasw gatiste küsimus on lahendatud.
olekul juhatuse liigete hulgast mäljaheidetr
welirja saamisel wälja antaks,
likult kooliõpetajate palkade maksmlseks,
mis tempelmaksuga tasutud olgu, tuuv ja juhatuse esimehele Niklasele, et nad ühe
kusjuures kawatsus on sunduslikkude tund:L!ohd
George
puhkuselt
tagasi.
postpeawalitnsele saata ning selles ära koti riisi kõrwale olla toimetanud, selle wa
de arwu, mis kooliõpetaja nädala jooksul
Narma toimetanud ja Narma
t
peab andma (praegu on 24 tundi kooliöpe
Inglise peaminister Lloyd George on ihendada enda risti», isa» sa perekonna gun-poega
abikaupluse
ärijuhi Kakko kaasabi! edasi
taja nädala norm), samuti ka sarnased ees .ETA teatel, puhkuselt pealinna, tagasi jõud nimi, praegune e.ukoht sa. lähem post°
müünud.
Peale
selle süüdistati Suurkaske
konwr,
õigused. et kooliõpetaja naine, kes oma me nud. Põhjuseks olnud poliitiliste ringkon
weel mitrnelordsetes puudujääkides; mitte
hega samas koolis õpetajaks, weel erth kor dade rahutu meeleolu Genua konwerentsi
seaduslises leiwamüügi korraldamises ja
teriraha saab 20 prots. kõrguselt normaal
warguse
juhtumises Narwa abikaupluses, M *
palgast, ärakaotada. Sedawrpl waheneks
Lig.locv tzcMMkAne fODstfel lv. mirll.
ajal kui ta seal ärijuhatajaks oli. Endist re
maakondade kulud kooliõpetajate palkade as
wisjoni-kommisjoni esimeest Pitserit süüdis
tas ühe wiiendiku würra. Muud plmdujaa
Wormilisest küljest ci saa haridüsmimZ. tati selles, et ta ühisuse kauplusest suurema!
Juhatab
J.
Kukk.
qid peaksid maakonnad ise katma. Kuna kor
tseriitniile fõne üll olema ringkirja pärast hulgal riiet, margariini, kondenseeritud pii
Rkl. Hint küsib
ai maakondade puudujääkide summa on um
etteheiteid teha. Sarnane õigus on minis
bes 167 miljoni, siis tuleks umbes 70 mlls. kuidas mõeldakse ühendust saarte ja manner teeriumile seaduse paalt antud. Peale õpi' ma jne. hangeldajatele müünud ja saadud
Mahekasu omale sätnud. Kuigi ühisus Pit
maakondadel eneste! katta. Tulema! aastal maa wahe! korraldada.
Juhataja teatab, et päewakorra punktid, laste teadmiste kontroleerimise on pedagoo seri tegewuse läbi ainelist kahju ei ole saa
peawad maakonnad omaga wälja tulema,
gika nõukogud kohustatud tulewase õpetaja nud, leidis koosolek, et tema kui rewisjoni
mis otstarbel rahaminister kawaga esinev mis sisaldawad walitsuse wastuseid Rkl. kõlblise tasapinna särele malwama.
maakondade eelarwete ja tulude asjas. Ha Liiwaki ja Piiskari küsimiste peale,
Seda ongi haridusministeerium neile kommisjom esimees ei tohtinud ühisuse karr
ridusministrile on ülesandeks tehtud esine peawad wälisministri äraoleku tõttu Päewa meele tuletanud sa sellega oma kohuse banduslistest operatsioonidest osa wõtta ja
selle asemel, et waärnähtusi kõrwaldada, on
korrast wälja jääma.
da palgaseaduse muutmise kawaga.
täitnud. . ..
Järgneb ises. sotsialistide rühma aru
On wõimata õpetaja kutsetunnrstuil ta ühisuse usaldust kurjasti pruukinud.
pärimine haridusministeeriumi korralduste wälsa anda neile, kes awalikult Eesti riik Häälte enamusega otsustatakse Pitserit üht*
Teedeministeerium hakkab
kohta õpetajate kutsetunnistuste wäljaand luse üle hirwitawad. Ei kõlba kasmataja. susest wälja heita.
Shusöid iühendust korra dama.
Endine nõukogu esimees Niilus teeb pi
mise ja õpetajate registreerimise asjus. Aru teks ka need. kes kõlbluse ja distsipliini alg.
Hiljuti otsustas wabarngi lvalitsus tun pärimist Põhjendab Piiskav.
kema
ülemaste asja käigu kohta ja leiab, et
mõisteid ignoreerima-). Haridusminister
nistada teedeministeeriumile allumaks õhu
Haridusministeeriumi poolt olla ring toob terwe rea näitusi mõne õpetaja kölbli ainult üht asjaosalist karistada, mitte Õig
sõiduala. selle organiseerimine, Jvaltisemme kiri wälja saadetud, milles nõutakse, et õpe
lane ei ole, kuna Niklas ja Suurkask ometi
jy õhusõidusse "uutuwate eriseaduste nmg tajate kutsetunnistusi ei pea wäljaantama sest tasapinnast ja dsmagoogilistest Mõtetest suuremad süüdlased on kui Pitser. Esineb
laste ees.
määruste wäljatööwmine. .
isikutele, kellest arwata, et nende tegewus
Nende seletustega ei sää arupänjad rcü ettepanekuga, et Niklas ja Suurkask ühisu
Nagu kuuleme, ongi teedennmsteernt tulewikus wõiks kahtlust äratada. Kuidas
sest wälja heidetaks; Narma kaupluse äri
mis sellekohane lepingu kama wäljatöötatud, wõidakse seda teada, mis sihis näit. mõne hnle. Otsustatakse maielusi awada.
Sõna saab jällegi Rkl. Piiskar, kes juhile Kakkole. kaupluse juhatajale Tellin-»
mille järele õhusõidu kontsessioon ..Aero noore seminaristi ilmawaated tulewikus
haridusministrile
rea uusi küsimusi üles gile ja wagun-poe juhatajale Tannebau
nautile" antakse, kuna tehniline järelwalwe ürenewad.
mile, kes ühiiuse huwides ei ole talitanud,
seab.
ja õhusõidu korraldamine teedeministeenu
Ringkirjas olla öeldud, et kõige Pealt ei
Paneb ette haridusministri seletusi mitte laitust awaldada. Peale selle kohustada re
mi hoolde jääks. Lähematel päewade! tu saa õpetaja kutsetunnistusi anda neile, kel
wisjonikonumsjoni tulewikus kõiki süüdis
rahuldawateks
tunnistada.
leb lepingu kawa riigi majandusnõukogus lel puudub eetiline enesedistsipliin. On siin
Rkl. Mart ins on (s.-d.) peatab harr tusasju kiires korras igakülgselt läbi uuri
läbiwaatamisele.
mõeldud kristliku erakonna eetikat?
dusministeeriumi tegewuse juures Tallinna ma ja oma otsuseid juhtumiste kohtades
Siis on ringkirjas öeldud, et kutsetun õpetajate seminaari joonistuseõpetaia pu wäljapanema ning juhatusele, nõukogule ja
Wenelased jõuawad transiitkaupa wastu
nistust ei wöi anda neile, kellest wõiks riigi sani lahtilaskmise puhul, leides, et seal õieti tarbekorral ka esitajate kogule ettekandmv.
wõtta kuni 240 wagunit päcwas.
Kuna selle ettepaneku hääletamiseks tar
wastased saada. Kuid ka meie sõm- ja ha ei ole talitatud. Jonson olla kõigiti lomal
Wene raudteewalitsus on teatanud, et ridusminister on rugiwastased, ükski laste ne isik, kelle juures asjata on kommunism! wiline kwoorrnn puudus, siis otsustati ette
Wene raudteed Narwa kaudu saadewwat wanem ei olla nendega rahul. Edasi on
panek järgmise koosoleku päewakorda üles
otsida. .
transiitkaupa jõuawad wastu wõtta 00-pae> öeldud, et ei kõlba õpetajaks need. kes eita
wõtta. Kogu aeg, kui endise juhatuse tege
Hääletamisel maetakse Masm Rkl.
wuse kohta seisukoha mõtmise küsimus aru
wad meie demokraatiat ja awalikku kolb n a m ä g i liht ülemineku mormel.
järgmine üleriikline tööstuse kongress
lust. Kuid teie demokraatiaga ei ole ka
Järgneb kommunistide ja iseseismate tusel oli, walitses koosolekul närwilik ja sõ
arupärimise esitis Pärnumaa sotüaliüliie jakas meeleolu, kus isegi sõimusõnad wälja
otsustatakse Tallinnas ära pidada. Konwes põllumehed rahul.
Samuti on tume, mida mõeldakse kõlb noorsooühingu sulgumise üle riigikohtu toodi.
si korraldawasse Hmmisjonisse waluakse
Uude juhatusesse waliti Wokk, Pormann
Tallinnast herrad Tõnisson, Kesker, Treu luse eitamise all.
poolt.
ja
Maurer
ja rewisjoni-kommisjoni Ei!-,
feldt. Mauriks ja Luther, wiimased kaks
Arupärimist
põhjendab
Rkl.
Kägu
Wiljandi konarusi puhul tehti kära. kuid
suurtööstuse esitajatena.
mis haridusministeeriumi lähedases ring (kommun.). Arupärimine saab ainult tl) mann, Ligema, Berggrün, Prügi ja Müür.
Sellega langesid juhatusest mälsa Niklas ja
häält poolt ja on sellega tagasi lükatud.
kondades sünnib, seda ei tahetawat näha.
Lõpusõnas
Edasi tuleb samade rühmade arupäri. Dreber ja rewisjoni-kommisjonist Wokk ja
Kõneleja toob terwe rea näitusi, kui
ütles Prof. Kink kaubandus-tööstus-mims
mine Eesthü wäljasaadetud kommunisti, Pormann.
. 000
teeriumi esitajana ja oma poolt, et ta sellelt ..koledalt" need ringkonnad kölbliselt lange praeguse Wene kodaniku L. Tiitseni mängis
nud olla. Seda ei nähta. Mõõdetawat
kongressilt wäga palju õppinud on.
tamise
asjus.
Tiitsen
oli
Eesti
Piiridest
Balti puuwillawavrikus
arwas, et ka töösturid ise targemaks on kahesuguse mõõduga.
Kõneleja näeb haridusministeeriunn tulnud sa arreteeriti meie wõimude poolt.
saanud. Tööd on tehtud asjalikult kongres
ringkirjas Piiramata omawoli, mida sallida Arupärimise põhjendamiseks Mötab sõna alnaš 20. skp. jälle töö, sest et laew mis enne
stl, seda tehakse loodetawasti ka kodus.
kõnet saadawad alalised Kägu, kes nõuab, et ..süüdlased" Tutseui jääolude tõttu sadamasse sisse ei pääsenud,
' Herra Zimmermann kui juhataja tänab ei tohi. (Piiskari Arupärimine
on kohale jõudnud. Teatamasti jäi wabrik
wõetakse 27 wangistannses mastrllusele maetaks.
kõiki kongressi liikmeid, walitsuse esitajaid
Arupärimine
lükatakse
tagasi.
20. märtsil seisma.
nina iseäranis Pros. Kinki. Kongress lõp häälega wastu.
Kuna päewarord läbi on, lõpetatakse
Sõna saab haridusminister Bauer,
pes xiigihümni lauluga kell 3% P. I.
kgosolet koll >ll.
kxs arMänmise Mle kohe wgstab,
w-.pOQ—

Tt%T % 3 %

ft
Tallnna liunawol kogn Ccosolef 29. mSrlfll.
Juhatav Maasing. Wolinikkude hulgast
m lahkunud Jürgens ja Gutmann, nende
asemele wlewad järgmised kandidaadid mmekirja järele.
Eelmisel koosolekul jõuti 1922. a. eelak
we läbiwaatamisega lõpule, kuid hilise aja
tõttu jäi hääletamine tänase koosoleku pea
le. Linnapea teatab muutustest, mis lin
nawalitsuse poolt eelarwes ette wõetud: lõ
pulikul ku,ul on eelarwe tasakaalu wiidnd
500.612.889 mrk. 03 P.

Kinnisel hääletamisel anti eelarwe was
wwõtmis- Poolt 44, tagasilükkamise poolt 8

Asja põhjalikumaks läbitöötamiseks wõ
tab linnawalttsus ettepaneku päewakorrast
äva.

Nestoraanide tõõpaewn pikendamise küsi
must

lahendati lõbusas tujus. Linnawalttsus on
ettepannud, silmas pidades kõrget trahteri
maksu, suuremate restoraanide lahtipida
mise aega pikendada kuni kella 2 öösel. Esi
mesena räägib ettepaneku wasiu Inw. Koch
(saks!.), tenraile järgneb pea terwe wolikogu.
Lnw. Kiisel (tööerak.) arwab, et kui juba
kõrtside tööpäewa pikendada, _ siis wähemalt
kett 4-ni: on mõnus koju minna, kui Päike
tõuseb ja linnud laulawad. Lnw. Tomp
(tööer.) tähendab, et linnawalitsusel ei kõl
ba „waeseid kõrtsimehi" oma kaitse alla wõt
ta. Linnapea Uesson wötab ettepaneku kait
seks mitu korda sõna.

Mmnaswara päästetoim
konnale 495.073 40
Kokku J .906.737.59
1921. aasta Väljaminekud:
Ametnik, palgad ja tunni tööd 320.357
, sõidud m-i otstarbel 9.220
Kantselei, post, telefon ja
telegraaf 19.8C5.30
Wähemad trükitööd 3-1.69
Üür, küte, walgustus, wähemad
majanduslisad kulud—kogude
wedu, desinfitseerimine ja
remont 218.581.61
Jnwentaari muretsetud (arhnw
raamatuk. riiulid. lauad j.n.e.) 110.242
Kogude täiendamine ja roana»
wara ostmine 57.843
Mmnaswara päästetoimk. A-lt: ortK/v
selili e roanawara korjamiseks 119 132.50
Ainelise „ „
Arhüw-raamatnk. täiendamine 16.097.10
Bibliograafia instituudi kulud 17.945
Erakorralised kulud n
Ül?minewad summad 10.000

M 73.
Ajakirjanduse Slewaade.
Tööerakond parunite kafustd
kaitsemas.
Selle Pealkirja alla kirjutab wnmases
,Tulewiku" nrs A. Jõeäär:
~Et endised „rootsumurdjad" omi Asuta
wa Kogu aegseid nooruse pattusid tõsiselt kah

jatsewad ja mõisnikkudele sünnitatud haawu
tallide salmidega tahawad parandada, selgus
iseäranis silmapaiitwalt wiimastel päewadel,
kus obligatsiooni wõlgade Eesti markadesse
ümberarwamise küsimus arutusel oli. Neid
wõlgasid lasub kõige rohkem wõõrandatud
mõisate peal (81—100 miljoni), sellele järg
newad wölgadega ostetud talukohad ja lõpuks

linna majad wõrdlemisi wäikese summaga.
Walitsus
on seaduseelnõuga esinenud, mille
Sttcbiibi mauramine elektrivõrgu korral
järele
kõik
wõõrandattld mõisate peale kinni
damiseks.
tatud wõlad riigi kanda tuleks wõtta ja 3
Elektrijaama laiendustööde tagajärjel on
aasta jooksul tasuda, kursi järele 1 Wene
linn mitmeks aastaks elektri energiaga wa
rubla 1 mk. 50 penni.
rustatud. Woolu korralikuks edasiandmiseks
Et Saksa erakond ette pani neid wõlgasid
on' tarwilik ka elektriwõrku sellekohaselt
ümber arwata rukki peale 1 Wene rubla
täiendada ja mõned uued liinid ehitada.
eest kümme naela rukkid, kui seda aga wastu
1920 a. hooaja pae»« tvmbetükk
Selleks palub linnawalttsus 7.315.375 mk.
ei wõetud, siis 1 Wene rubla eest 25 ntar
Loterii piletite trükk, postikulud j.n.e. 47045
„Madame Dübarth"
krediiti.
ka, sellest wõis arusaada. Nemad on sel
Hoiul:
Renteis
j.
a.
nr.
9
214.775
E- Lübitsht lawaSt»S«
Lnw. KuNekupp (uttrrt.) mwab, et
Kauba Pangas j. a. nr. 815 1.29a.59 leks Riigikogus, et end. mõisnikkude kasu
äcftrticrama ja wõrgu täiendamine sünnib
»522 a. booaja parem tbmbetSl»
„ j. a. nr. 148 236.232.78 sid kaitseda ja kes sellest kasu saab, kui 150
meil ilma kindla kawata. Näeb selles linna
„Anna Bolew"
miljoni marga asemel 2500 miljoni wälja
Tähtajaline
hoiu
waranduse pillamist ja Paneb ette nõutawat
X. Lübitshi lawaStns.
maksetakse, on igale lapsele selge.
tsumma
K.
P.
100.000
krediiti mitte lubada. Ln. Antro P o f f
200
Täiesti arusaamata on aga harilikule su
,vastab Kullerkupu etteheidete Peale, seleta
Jälgige reklaami. |
relikule, mis sundis tööerakonda oma esitaja
Sula
raha
kassas
aasta
des, et kindel töökawa on olemas. Krediidi
lõpul 1.108.15
suu läbi ettepanema 1 Wene rubla eest l m.
lubamise poolt kõneleb lnw. K e s k ü l l. Sõ°
50 pen. asemel 10 marka maksta. .Ainuüksi
Kokku
1.906.727.53
na wõtab weel lnw. Mürk, Kullerkupp, lin
Tegelikult juuakse kõrtsides hilja Peale
mõisate peale kinnitatud wõlgade maksmi
napea Uuesson ja elektrijaama juhata,a keskööd. Siseministeerium on seletanud, et 31. dets. 1921 a. oli 1.726.692.31 seks lisas tööerakond sellega 850 miljoni mar
Majaehitamise
kapitaal
on
112.167.10
ins. Markson.
politseil wõimata on seda nähtust likwidee
ka juure.
Lnw. JansoNi (ises. sots.) teatab, et ta rida. Kui seadust wõimata on ellu wrra,
Õnneks olid sellele ettepanekule peale sot
1922.
a.
sissetulekud.
elektrijaama psale hirmus wihanp: jutus siis ärgu olgu sarnast seadust.
sialdemokraatide
ka weel teised erakonnad,
tab wolikogule ühest sekeldusest, mrs tal
Linnapea näiliselt kaaluwad wäited ei E. R. Muuseumi Seltsi Mme
isegi
põllumehed,
washt, nii et see läbi kuk
maksust ja ettewõtetest (pidud,
elektrijaamaga olnud. ,
leia poolehoidu. Kõrtsid- tööpäewa piken
kus.
Tööerakonnal
ei jäänud muud Pääse
loterii, kirjanduse müüt j.n.e.) 799.990
Hääletamisel wõetakst lmnawakitsuie et damise wastu kõnelewad wolikogu mehed,
teed,
kui
küsimust
weel
kord tagasi kommis
Kingitused
ja
toetused
seltsidelt
tepanek wastu.
kui ka naised.
joni kätte anda, kes teateid muretseks, kuidas
ja üksikutelt isikutelt 199.990
Ainult Kullerkupp (üürn.) ja Janson Loodetaw
Krediitide määramine linnale toeemuret
Austrias ja Ameerikas omal ajal sarnastel
toetus Tartu linnalt 59.999
semiseks.
(ises. s.) wõitlewad teisel frondil. Janson
juhtusmistel toimetatud...
„ „ maakonnalt 25.990
Kelle kasusid kaitses tööerakond oma ette
Linnavalitsus palub uus pumba muret ütleb: kõige parem oleks, kui „laulukSttsid' Riigi toetus haridusministee
nanekuga? Kas riigi ja töötalvate kihtide
ismiseks kõrgerõhu piirkomw tarwis 600.000 24 tundi päewas kolme wahetusega tootakS
riumi eelarwe järele 499.090
huwisid? Kellele oleks need 850 miljoni läi
marka, ja 1. linnajaos tveerõhu suurenda - töölistel sellest kahju ei oleks. Hääleta
PunduMk 528.900
nud, mis otse riigikassast oleks pidanud wälja
iinie pumba ostmiseks 95.000 marka kredn misel tabab Jansoni wäike üllatus: ta truud
Kokku 1.803.000
makstama ja kellele oleks läinud need sajad
ii. Mõlemad summad lubatakse wolikogu sõbrad kommunistid ei lähe temaga
iibes. Linnawalttsuse ettepanek lükatt ' rõ
miljonid, mis talukohtade pealt krediit-kassa
poolt ilma waislusteta.
1922. a. Väljaminekud.
wõlgasid maksta oleks tulnud? Wõib olla,
.Kolmanda ettepaneku juures Memts- huma häälteenamusega tagasi. Sellega Pea
Palgad 738.090
oleks sealt osa saanud ka mõni tööerakonna
Ic järwe Põhjawee kogu mrrmnseks 382.8b1) wad restoraanid, nagu ennegr. omad uksed Päewarahad ja sõidu tulud 25.000
kapitalist, kellel omal ajal raha jätkus sel
mrf. lisakrediiti määrata tekiwad mõt kell 12 sulguma.
Kantselei kulud:
Paremini ei käinud ka õlleladude käsi:
leks et teda pantkirjadesse paigutada, kuid
tewahewsed. Linnawalitsuse ettepanekus
a) post, telegraaf, telefon ja
lõwi osa oleks ikkagi läinud endistele mõisa»seletatakse, et Ülemiste järwe põhjawee uuri nende awamiseks oli terwe rida isikind luba
kantselei mat rjaal 15.909
mistöid on ennegi tehtud, kuid need pole palunud, mis wolikogu poolt kõrk ettawan
omanikkudele, kelle laskudes suuremalt osalt
b) aruande trükkimine ja muud
kõik pantkirjad ja obligatsioonid pakitsema!!
olnud küllalt põhjalikud. Kuna uuõ wee otsustati.
trükitööd 69.099
kursi tõusmist ootawad. Suurem osa walda
ivärgi kawa põhjaivee peale rajaneb, siis on
Tagasi lükatt ka kahe wäljamaalase pal Majanduslised kulud:
tarwilik põhjawee kogu üle selgusele jõuda. wed, liikumata waranduse omandamise, as
de ja waestelaste kabitaalisid on teistesse
a) üür 39.000
Selleks on kutsutud Saksamaalt ühe tun ju? Tallinnas.
wäärtpaberitesse mahutatud, mille kümne
b) küte 39 kub. sega puid k
tud firma eriteadlane, insener Bleines, kelle
kordseks ümberarwamisest seni ajani wee!
5.900 mrk. 3.000 pd. turwast
I LSbustuSmaksust
midagi kuulda ei ole. Waesemad inimesed
juhatusel uurimise töid on tehtud. Tule
. 15 mrk. 165.000
aga, kes omad mustapäewa kopikad renteisse
lvasteks katseteks on lisasummasid tarnns, wabastati terwe rida Pidusid ja kontserte
c) walgustus ja sisseseade 15.000
hoiukassadesse Palju odawamate protsentidega
mida wolikogult täna palutakse. ,
ja otsustati mõned teised wähemad
d) wähemad majanduslised kulud
Wolikogu kuulab ära ins. Bleinessi sele i!ed.
wiisid, ei ole rubla eest weel markagi saanud.
(asjade konserweerimine, paran
tused, kes oma töödest lühikese ülewaate an
Kelle taskust aga oleks need 850 miljoni
Uue linnanõumku walimme
dused j.n.e.) 25.900
pidanud
tulema? Eks ikka maksumaksjaü
tagastastunud R. Antropoffi asemele wõe LNkuwa Varanduse muretsemine
järele määratakse häälteenamusega
taskust,
kes
juba ilma selletagi raske maksu
takse
Saksa
rühma
poolt
päewakorrast
ara.
kataloogid ja nende kapid,
teödejatkamiseks nõuetaw krediit.
koorma all ägawad. Lõppude lõpuks oleks
Lõpuks olid walimised mitmesugustesse ° toolid, lauad j.n.e:
fee koorem langenud maasaajate asunikkude
kommitzjonidesse. Koosolek lõppes kell 11.
KaZwatuSmajade küsimus.
a) muuseumile 40.999
kaela,
kellele tööerakond walimiste ajal pud
000" 1
b) arhiiwraamawkogule 40 900
Üks linna kaswatusmaja asub praegu
rumägesid
ja Piimajõgesid tõotas Peaaegu
, c) raamatute köitmine 50.000
Uue Riisipere mõisas, mille hooned ilnna
samasuguses
stiilis kui seda Praegu kõmmu
| Kogude täiendamise kulud:
käes rendil on. Linnawalitsus loeb otstar
nistide
ühise
wäerinna
hääletoru teeb."
a) rahwateadusl. ja kultuur
KM Tew jalanSud paranda
bekohasemaks neid hooneid omandada, sett,
See sündis kõik muidugi kommisjonis.
l
histoorilisel?
osakonnale
159.999
talse kiirelt ja korralikult rendisumma kaswab paarikümne aasta jook
kus pealtkuulajaid ei ole. Awalikul Riigi
k>) teaduslise käsiraamatukogule 50.000
sul sama suureks, kui nende ostuhind.
kogu koosolekul ..murrab" aga tööerakond
Mehaan.
faaPatõõstUses
c) arhiiwraamatukogule jo
Praegune ostuhind on 3.385.087 mk., mida
endiselt parunite ..rootsu" edasi ja räiünb
bibliograafia
asutusele
75.009
20 aasta jooksul tasuda wõib. Lepingu te
teist juttu.
Ettenägemata kulud 25.909
„PIDAW(I
gemise kuludeks ja ostusumma tasumiseks
Nii. kerge on tuulelipul seada end ttml
Majaehituse kavitualiks 300.009
valub linnawalitsus 042.000 mk. krediiti.
järele!
Müüriwahe tän. 20.
Kokku
i
.803.000
Lnw. Depmann (üürn.) paneb ette küsimust
000
täna mitte otsustada Lnw. Vainol (kristl.).
fgy» Hinnad odawad. *tJß|
Eelarwes ettenähtud puudujääki loodab
kahtleb oswtingimise soodsuse juures, kuna
muuseum kingitus- ja toetusrahadega kaita.
1047
linnapea Uesson ja ln. Weidermann hoone
H.
kool.
te omandamist toekamad. Wolikogu otsus
OOO
Mvseuml
«lalt.
tas tarwiliku krediidi lubada.
Ajapikenduse andmine keskkoolide õpilastele.
Kima Riisipere mõisa hooned kaswatus
Eest! näitttS.
E. N. Muuseumi stssctulekuÄ
Kõik keskkoolide õpilased, kes on sündimrd
tnasa nõuetele taieste ei wasta, tuleb seal
ja waljamiuekud.
2.—11. septembrini äraPeetaMi Eesti 1899. a., 1900. a., 1901. a. ja 1902. a. ka
mõnesuguseid ümberehitamist ette wõtta,
näituse ajaks wõetakse näituseplatsi forteal hekscrma esimese kuu jooksul ning kes endile
uis Palutakse wolikogult nendeks töödeks
1921 a. sissetulekud:
Emk.
olete
raudtee maatükk näituseplatsile lisaks, rahwawäe kommisjoni poolt hariduse oman
2.357.000 mk., mida wolikogu ka waieluste
mis
wõimaldab
põllutöömasinaid, riistu ja damiseks ajapkendust on saanud, peawad en
ta lubab.
Sularaha kassas aasta algul 6.803.73
tcisa
wäljapaneklttd
rohkemal arwul näituse did kohalikus politseis registreerima ja ühes
Edasi järgnesid
Hoiul 162.351.93
platsile
mahutada.
Läbirääkimised Tallin- ka ühe teatelehe täitma, mis sisaldab küsimusi
°/A saadud 1921. -.-«V
abirahade määramised
Eesti põllumeesteseltsi ja raudteewalitsuse kutsealuse isiku ja tema endise sõjamäeta
Liikmemaksud liniwnii
mõnele linnateemjale ja nende perekonna
esitajate mahe! rendilepingu tegemise kohta nistuse üle.
jkingiiused 180.590.14
Ajapikenduse edasi saamiseks tuleb ennt
liikmetele, sama ka ühele koolile m beatege
on kesknädalal, 29. märtsil.
Toetussummad:
woile seltsile.
1.-st
aprilli kohaliku rahwawäe ülema poole
Nimetatud maatükile tehcckse Plank ümber
Tartu linnawalitsuselt
palwega
pöörata, ligi lisades tõendusi tege
1921, q. eest 00.000
ja tasandatakse ära T. E. põllumeesteseltsi
Linna heaks woetawn kantselei maksn
liku õppimise üle keskkoolis ja allkirja teadete
Tartu
Maakonnavalitsuselt
poolt.
Sellele
platsile
on
ka
ajutiste
näituse-sisseseadmise arutamise! leiti (lnw. Tomp.
1921. a. eest 50.000
pawiljonide ehitamine wõimalik, milleks mu politseisse äraandmise üle.
Tulp j. t.) et selle teostamine asjaajamise'
Siis wabastatakse õpilased ilma rahwa
jal enam ruumi ei ole. L.
Haridusministeeriumilt
linnaasutustega raskusi tekitaks. Ei ole
wäe kommisjoni ette ilmumata. —ik.
1920.
o.
eest
60.575
näidatud, kuidas see maks tegelikult läbiwii
Haridusministeeriumilt
-saw oleks: samuti Pole teada, kui suurt tu
1921. a. eest. 400.000

häält.

111 see linnale Looktz.

J* 7$
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Wäljamaalt.

II rainas»
Saporvshjcs 70% elanikka näljas.
Genfist teatatakse 22. märtsil: Nanseni
abikorralduse Genfi keskbüroo awaldas kap
ten Quislingi aruande seisukorra üle lõuna
poolses Ukrainas, mis ületrumpab kõik,
mis senini Wene näljahädast teatamaks saa
nud. Saporoshjes, kus 1.288.000 elanikku,
on 900.000 elanikku juba praegu ilma toi
.dumoonata ja sellepärast päästmatult kadu
nud. Haigemajades pole woodid ega arste.
Kõige koledama inimesesöömise juhtumiste
arw kaswab hirmuäratawal wiisil.

Laelvllkälgu keüled.

Sila jõudis sadamasse Inglise aurik
„Newa" segakaubaga Wenemaale.
Saksamaa 'a liitlased.
kogu kawatjetawa Poola-Soome lepingu kin
Wälja läks ella Saksa aurik ..Gllnthey
Liitlaste heakstegemise komimiSjoni otsus nitab, sest wahepeal olla Soome Wenemaa
Russ"
järeljäänud kaubaga Hangösse.
IcfttöS teatawasti Saksamaal suurt ärewust. ga ära leppinud ja ei tarwitsewat enam
Reidile jõudsid möödaläinud öösel %m*
Wenemaa
wastu
juhitud
kaitse-lepingut:
Näiliselt on selle otsusega Saksamaale tea
ni aurik „Britagne", Saksa aurikud „Hu
hid määral wastu tuldud ja heakstegemise teiselt poolt aga awaldawat Rootsi jälle ela
dikSwall" ja ..Ruhland" segakaubaga ja
maksude summat wähendatud: warem kind wamalt Soomele lähenemise soowi. Ja loo
Inglise aurik ~CWro", Norra aurik „Sa
mulikum
olewat
Soomel
ühineda
Rootsiga
laks määratud SH miljardi kuldmarga ase
tMy" ja Saksa aurik „Swinta". M. T, T.
kui
kauge
ja
majandusliselt
nõrga
Poolaga.
mci nõuab heakstegemise kommisjon sil
mr.
pidades Cannes'i. konwerentsi otsusi
süüd Saksamaalt 720 miljoni kuldmarka
Weaemaa faluleupitmin?.
ösueWd \ü
puhtas rahas ja 1450 miljoni eest kaupasid.
Sinowjew Peterburist Moftwasse.
Sularahas nõutamast 720 miljonist on Sak WäliSriikide kavatsused. Ameerika mee
Peterburi senine ainuwalitseja SinotS
Lärmitsejad.
samaa käesolewal aastal juba üle 280 mil
lemuutus.
jew
on ETA. teatel Peterburist Moskwasse
joni wälja maksnud: nii et summa, mis
Protokoll
on
tehtud Harju niaak., Pe
Inglise leht „Pall Mall and Globe" kuu
temal weel maksta jääb, hulk wähem on sel leb, et asjatundjate nõupidamisel, mis 21. ümber paigutatud: tema asemele on mää ningi ivalla kodaniku Rudolf Tederi ja Ja
lest, mis ta Londoni ultimaatumi põhjal märtsil Londonis kokku tuli, põhjalikult on ratud Siberi rewolutstoonilife komitee esi kob Tamme peale, kes S. Tartu tän. Ia?«
mees Smirnow.
sleks maksma pidanrrd.
mitsesid ja rewolwrit paugutasid. Kui wa-küsimust arutatud, kas ja missugustel põhi
Kuid liitlaste wastutulek on, nagu õel mõtetel wõimalik oleks nõukogude walitsu
hipostil seisew kordnik neid takistada püü
Peterburi tööstus.
bud, näiline. Heakstegemise kommisjon on sega üht üleüldist rahwuswahelist lepingut
dis, hakkasid lärmitscjad wastu ja üks neist
Peterburi töölised põgenewad hulgana lõi kordnikule wastu nägu. Alles suura
?ma teadaandes esinenud peale rahaliste teha. Olla arnwmisele jõutud, et Genua
nõudmiste weel rea uute ultimatiiwsete konwerentsile kokkutulewad riikide wolimkud maale. Wene tööstus elab suurelt osalt waewaga ja juure tulnud inimeste abigcz
nõudmistega, mis Saksamaale niihästi niisuguse lepingu wõiksid wastu wötta. wanade asjade ümbertegemisest, ütleb ..Berl. läks korda, isikuid kinni wiia. N-i*
kõlbliselt kui ka majandusliselt tunduwad Peale selle olla aga tõenäolik, et Suur-Bri Tgbl." Wenemaa kirjasaatja, jutustades
Margused.
näit. wabrikust, mis asutatud Ameerika kon
wastuwõtmatuna. Nimelt kirjutatakse ette
tannia, Itaalia ja Belgia weel
Ultes sadamas a.-l. ..Resla" peal elut
tähtajad, millede jooksul Saksa walitsus eraldi lepinguid teewad. üleülclisel lepin serwitoosidest joogipeekrite walmistamijeks,
sew Woldemar Süld teatas, et temal on
peab maksma panema uued maksuseadused; gul arwatawat niisugune mõju olewat. et sest maal puudmvat joogiriistad.
hendatnd laeira peal palitu põue taskust ra
OOO
pannakse ette (õigem: kästakse) et Saksa nõukogude lvalitsus selle tagajärje! de jure
hamape ühes 3800 m. kadlima läinud.
maa wähendaks wäljaminekuid ja suuren tunnistatakse. See leping saawat sisaldama
Wase tän. nr. 7, kort. 10 elaw Adolf Tross
daks sissetulekuid ja nõutakse, et kõigist tarwlikud määrused lepinguosaliste riikide
ÄlesAse.
teatas, et sama maja luklitamata pesuköö
Saksamaa kawatsustest rahaasjanduse alal wahrkordade kohta, ühtlasi olla seal ka muu
Kindral
Laidoneri
nimeilse
inÄaliidide
gist on ärawarastatud tema puust pesu»
täpipealselt informeeritaks liitlaste heakste datused ja kohustused rahwuswaheliste wõl-?emise kommisjoni. Need nõudmised on gade suhtes kindlaks määratucl. Lepingusse kapitaali komitee otsustas 25. märtsil s. a. wann, mille wäärtus 500 marka. N-i»
kahtlemata Saksamaale kui suweräänsele wõetawat ka tinginrised üles, milledel rah ühekordset abiraha wälja jagada aprillikuul
Protokollid tehtud
riigile äärmiselt haawawad ning alandawad, wuswaheline kaubandus Wenemaaga jälle s. a. kõigile puudustkannatajatele Eesti wa
badussöja
inwaliididele
ja
wabadussöjas
järgmiste majaperemeeste peale, kelle maja
paigutades Saksamaad liitlaste suhtes um wõib üleswõetud saada.
langenud sõjawäelaste waestelastele.
ees tänaw ja kõnnitee puhastamata: Me
bes samale seisukohale, milles waremalt oli
Prantsusmaa ja Belgia seiswat selle
Komitee palub kõiki puudustkannatajaid haanita tän. nr. 3, Gustaw Kulmanni, nr.
teiste Euroopa riikide suhtes näit. Türgi wastu, et Genua konwerentsi! Wene prae
maa. Ei ole sellepärast ime, et uued nõud gust walitsust tunnustada kawatietakse. Eesti wabadussõja inwaliidide ja langenud 5, Hans Jakbeti, nr. 13 Peeter Buschi ja
mised, mida pealegi Versailles' rahuleping Kõige tvaenulikum olla aga sellele mõttele sõjawäelaste laste ülewalpidajaid, kes soo nr. 45-a, Jüri Tomingase peale. N-i.
ei õigusta. Saksamaal nii suurt meelepaha Jaapan, arwates, et nõukogude walitsus, kui wiwad kapiwalist abiraha saada, sellekoha
Ilma peatuSloata elanud.
sed kirjalikud soowiawaldused, äratähenda
vn tekitanud.
ta rahwuswahelist tunnustust on leidnud, des, milleks abiraha tarwitakse ja abiraha
Protokoll on tehtud Wene kodaniku Feo-^
Peale kõige muu on osa liitlaste nõud otsekohe jälle hakkab Siberis agressiiwset te
dor
Selesnowi peale, kellel petausluba puu
soomija
täielik
aadress,
saata
20.
aprilliks
mistest niisugused, mida teostada lihtsalt ei gewust awaldama, eriti Saha liini suhtes.
s. a. komiteele, kes asub Tallinnas, Toom dus ning kes ilma sissekirjutamata Uues
saa. Näit. nõudmine, et Saksamaa 1922.
sadamas olemas barakk nr. elas. N-i.
pea lossis.
1923. eelarwe-aasta jooksul maksusid wäheOÜO—
.Palwekirjale
trsigb
juure.
lisada
omawa
Malt 60 miljardi marga wõrra. .suurendaks
Ameerika abikorralduse eesotsas seisab
ja koguni juba enne k. a. 31. maid. Arwesse Wenemaal endine Jndiaana kuberneer litsuse ehk politseiasutuse poolt tunnistus,
TeaÄcr !e m .vflka.
Mõttes maksude hulka, mis juba nii kui nii James Goodrich. „Times" teatab, Good milles peab olema ära tähendatud:
Saksa rahwast koormab, on kõik poliitilised rich olla Peaasjalikult selleks Wenemaale saa
1) Inwaliidide!:
Estoonia teaater.
rühmad Saksamaal seletanud, et liitlaste detuc!, et ta sealset poliitilist seisukorda tund
a) inwaliidi liikuwa waranduse suurus
Täna,
neljapäewal
pr. Hilma Rantaje
nõudmiste täitmine füüsiliselt wõimatu. ma õpiks ja sellest siin Ühisnikide walitsu markades;
Niisama raske ehk wõimatu teostada on sele aru annaks. Niisuguse aruande olla tn
b) kui on liikumata war-andus, siis mis teisels külaskäigu etenduseks ~Ülestõusm
uie", draama 5 waat. To'stoi romaani
nõudmine, et Saksa walitsus realiseeriks mõne nädala eest ka juba ära andnud. Sel nimelt:
järele,
pr. Namase lawaZtusel ja juhatu
sundusliku siselaenu ühe miljardi kuldmar les awaldada ta arwamist, et bolschewikkude
c) perekonnaliigete nimed ja wanadus;
sel. Teaatribüroo.
kukkumist wõi kukutamist niipea oodata ei
d) inwalndi sissetulek warandusest.
ga suuruses.
Saksa walitsus on liitlaste nõudmiste ole. Küll aga olla bolschewikid äratundmi teenistusest, tööst, pensioonist, abi sugulas
Draamateaater.
puhul seisukorda wäga põhjalikult kaalu sele jõudnud, et waja on kapitalistidele ja telt jne.;
Reedel, 81. skp., kooliõpilastele: „Cä.
e) praegused äraelamise wõimalused.
nud, kuid ilma et oleks seda kudagi lahen kaptalismusele järele anda. See Goodrichi
far ja Klespaatra", Et tükk wiimast kor
dada suudetud. Eilasel riigipäewa koos aruanne olla Ameerika walitsuse peale suurt
2) Waestelaste ülewalpidajatel:
sa läbeb, siis on Draamateaater, publiku
olekul on kantsler Wirth kõnet pidades kir mõju awaldanuä ja selle tagajärjel olla ar
a) waeselapse nimi ehk nimed ja wana mile wasiutulles, wöimalikuks teinud, et
jeldanud kõiki raskusi, mis lvalitsus tänini ivata, et Ameerika oma poliitikat Wenemaa huZ:
sellele ewndustle ka teised, peale kooliõpi
on pidanud ära wüitma, et liitlaste seniseid suhtes muudab, iseäranis weel siis, kui Wene*
b) waeselapse sissejulek ivarandusest, laste, nendesamade hindadega pääiewad.
nõudmisi rahuldada. Kõik seni tehtud töö maa need nõudmised, mis Goodrich omal ajal pensioonist jne.:
AlguS kell 8 öhlul.
aga ähwardawat liitlaste uute nõudmiste Litwinowile esitas, täita lubab. Kõige selle
c) waeselapse ema ehk ülewalpidaja wa
Laupaewal 1. aprillil, teist korda
tagajärjeks olla siis kaubaleping Ameerika randusline seisukord, sissetulek ja elamis
tõttu kasutaks muutuda.
„Koöjapeja". Teaatribüroo.
wõimalused:
Kogu koja kiiduawalduste saatel seletas ja Wenemaa wahel.
„Estoonla" kontsertsaal.
kantsler nagu ETA. kuuleb walitsuse
„Times'i" teadet wõib nii moodi mõis
d) milleks tarwitatakse Palutud abiraha,
nimel, et heakstegemiskom. tingimused ja ta, et Ameerikas kuni siiamaani silewaade kas ülewalpidamiseks, wõi õpetamiseks,
Täna. 30. märtsil (mitte 31. märtsil, na
60.000 miljoni marga nõudmine on wõima Wenemaa sisemiste jõudude wahckorrast ning wiimase puhul, kus õpib waenelaps.
gu warem kuulutatud oli) Tallinna kõrgema
tud. Kantsler loodab, et liitlased ise oma täiesti puudus. Peeti wöimalikuks, et „wal
Neid Puudustkannatajaid Eesti wabadus muusikakooli professori P. Ramuli teine
nõudmise meeletusest aru saamad. Ta pro ged" täna-bomme wõiwad wõimu oma kätte sõja jnwaliidid ja wabadussöjas surmasaa loeng aine üle ..Muusika ja elu". Lektor
testeeris kindlasti selle wastu, et heakste saada, ja keelduti sellepärast igasugusest läbi nute sõjawäelaste waestelaste enrad ja üle käsitab selles loengus ..klassikute Põhimõtted
gemiskommisjon Saksamaa suwereniteedj käimisest bolschewikridega. Nüüd, kus Good walpidajad, kes detsembrikuul läinud aas muusika loomingus". Kolmas loeng saab
õigustesse ja Saksa rahwa enesemääramise richi kaudu teada saad., 1) et bolshewikid iga tal komitee poole abiraha saamiseks ei pöö olema 3. aprillil sama aine üle, kus lektor
õigustesse segab. Saksamaa ei tunnista sugused muud poliitilised wõimud täielikult
kõneleb ..ajajärgust pärast klassikuid" (lüüri
mingit kontrolli oma maksude üle peale sel on ära häwitanud ja 2) et bolschewikjd lõp ranud , palutakse oma Pasivekirjale jurrre ka ja draama) ja ..uueruaist ,vooludest muu
k, mis Versailles'i lepingus ette nähtud. pude lõpuks walmis on wäljamaa kapitaa lisada omawalitsuse ehk politseiasutuse poolt siW Modernism). Kontsexthüroo.
Kui heakstegemiskommisjon oma wõimupii lile niisamuti Wenemaa uksi awama, nagu õigeks tunnistatud ärakirja:
a) Jnwaliidid nende söjawäest ipa
ridest üle tabab minna, siis õõnestab ta seda walgetest loodeti, katsutakse kohe pur
bastamise
ehk pensiooni määramise puhul
seega Saksamaa demokraatliku konsti jed tuule järele seada, et mitte teistest maha
Kursid.
kokkuseatud
rahnmwäe-kommisjoni, ehk mäe
tutsiooni aluse. Kantsler ütles weel, jääda.
osa
wõi
sõjamäe
haigemaja
arstlise
kommis
ETA. Riias, 29. märtsil. Lta. Naelster
et walitsus tahab heakstegemiskom
jopi otsusest ehk aktist, inwalndi terwislise ling 1116, dollar 256.50, Prantsuse frank
misjoni märgukirja uuesti läbi arutada, en
seisukorra ja tööjõu kaotuse protsendi kohta. 23.00, Rootsi kroon 66.75, Norra kroon
ne kui ta oma kirjaliku wastuse annab. Kahutused kinkuwaranduste ülewõtmise
b) Waeste emad, eestkostjad ehk ülemal 45.00, Daam kroon 53.75, Hollandi gulden
puhul.
Oma kõnet lõpetades, ütleb kantsler, ta et
pidajad
waestelaste isa sprmatunnisM 96.50, Saksa riigimark 0.76, Soome mark
olla weel lootust kaotanud, et kui maailm
Moskwcvs, 29. märtsil. Walitsus on
5.26, Eesti mark 0.75, Poola mark 0.08,
nüüd peaks walima Genua konwerentsi wai awaldanud ametliku teadaande sündmustest, sest.
Palwekirjap ja tunnistused on tempel, Tsheho-Slowakkia kroon 4.66, 10 kuldrubla
mu ja heakstegemiskoiutnisjoni märgukirja mis juhtusid Shujalonnas (Jwanowo Wo
maksust wabad.
1250, Läti 5 % laen 105, Belgia frank 21.25,
wahei, siis walib ta esimese.
resenski kubermangus) kirikuwäärtuste
kusdfrank 50.00.
Eksiarwamjste
eemaldamiseks
juhib
ko
ülewõtmise puhus. s 3. märtsil, kui kammis
jon kirikusse ilmus, wõeti ta waenulikult mitee tähelepanu selle peale, et abiraha an
"ETA*. London, 28. märtsil. New-Aork
Soome-Poola lilh« kawatk«>
waZtu. Mõnda liigetest löödi, ülewõtmine takse ainult puudustkimnatattmtele
4.35 K, Montreal 4.49, Pariis 48.65, Brüs
fed
jäj seisma. 15. märtsil kogus suur rahwa
sel 52.39, Berliin 1465, Rooma Hel
aratawad Saksa ajakirjanduses elawat tä hulk kiriku juure. Löödi hädakella. Ratsa Eesti wabadussöja inwaliididele ja seal sur weetsia 22.45, Amsterdam 11.56, Madrid
ma
saanud
sõjawäelaste
waestelastele.
hclpanu. Neljapäewane ~Berl. Tgbl." Pst miilitsa peale pilluti kiwa. Tõusis pogrom
Ilmasõja inwaliididele ja wabadussöjas 28.20, Lissabon VÄ, Wien 32.000, Stokholm
hendab sellele juhtkirja, milles kõige peglj mi meeleolu. 146. polgu poolroodu ja kahe
16.?5. Kristiaania 24.80, Kopenhaagen
auto peale lasti rewolwriga rahwa hulgast. surmasaanud sõjawäelaste muudele perekow 20.80, Ateen 104, Bueiros Uires 45,
püütakse seletada kui suurt osa
na
liigetele
peale
laste
abiraha
komitee
põ
la lähenemiskatsetes mängiwat Prantsuse Kui rahwas punawäelastelt püsse ära kat
mõju: Prantsusmaa huwides olewat tugewa sus wötta ja 4 punawäelast läbi pekseti, himääruse järele anda ei saa.
*' 000 *"1
tvallj loomine Lääne-ja Jda-Euroopa wahel, awas wäeosa tule, esmalt õhku ja Pärast Komitee esimees siseminisL. K. Einbund.
KomjiöS
asjaajaja
sisemin.
asjade
walitseja
selles mõttes Piiiidwat PrantsusMW Ppstill pahwa Peal?. Surma saj mli ja haawata
Wastutaw toirntnja: Joh. Wük.
Joh. Sooman,
10 inimest. ETA,
kaudu ka Soomet ära kasutada.
QfiO
Wäljaatchjg
Ojaühijus „Tygtajg",
Saksa leht ei usu aga, et Soome Riigi-
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Miim «««iM,», WMisj I «->. äS
4 öbpinil I** • I ««nn Gttnla, RnSinstein,
etnp«ewa«, *** " I (kontra-alto) I Tfcherepnta, Rimsti - «orsakow.
Tuntud Metropolitan— R <m •« «# c *WKä I s***l"» **• n»«lud ja romanfiv.
(Rew s Dork), La Seala II w~w I vlg«» tea pool 8 shtnl.
tMila«o). S.CarlSs (Lls- > irtlf i|tf Dtttl.fi I PäSsetiihed 50—350 margani eelmüügil
fitbott) ooperi UlttlfÄttttÄ II R Estoonia teaatri kassas. 1034

tali

Neljapäewal, 30. märtsil

«f. Silma Rantase külas»
kaiga etendus»

6. Wm i

jlESliHSßtine"

QHfwftiiSri »««
Hans M<

Draama viies maotuses Tois

Esloonla kontsertsaal.
===== = feSsori, tuntud pianisti

794

toi romaani järele.

Näitejuht: Pr. Nantanen.
Algus kell pool 8 õhtul

A. BOROWSKI toejiiME «lara* iii

MI

Reedel, 31. märtsil
Rahwaetenduseks

Eeskawas: J. Brahms. Schubert (Listz), N. Metner. E. Prokofjew, A. Eknabin, Fr. Lifzt j. t.
Algus kell pool 8 õhtul. Piletite eelmüük Estoonia teaatri kassas.

igasse waNtsufe ja

Pr. Hilma Rntnfe külas
käigu eteniuS

asutustesse teeb isik

jj—jj—j—

ja korralikult töötad

*ta ja maksud» l
Wiru tän. 14, krt. l

..Tsaarinna"

(einel toost

Melchior Langyeli ja Ludwig
Biro näid. 3 waat.

I Pönew Thea von Hardoni romaa >

S. s

Algus lell pool õhtul.
1054

iofnlie Tre

I..lndia hauasammas"

ifikuwnnisws on kat
mis makswusetaks tti
1039

I ilmub peale muu juwmaterjaali ajakirjas .Romaan". M

Kadunud

liieoriä lumi

I Ostke „ Romaan" nr. 1. Üksiknumbri hind Emk. 30.—. Nõudke igaltpoolt. M
Tallinna kõrgema muust
kakooli professor

I 1048 Kirjastus „Areng". >

Ramuli
loengud
aine üle

Zuweutuuri puhul, reedel

JM !i tU"

31. märtsil ou

Teine loeng neljap. 30. märtsil
(mitte 31. märtsil).

Eeskawas: 5* lassikute põhi,
mõtted muufita toomingas

T-Q. „OMr

j Teadaanne
Kütteaineks Keskkomitee Likwl
deerimise Kommisjon

Kolmas loeng esmasp. 3.aprillil

Eeskawas: Ajaiär? pärast
tlaSstkaid (tirita ja draa»
ma) ia uuemav woolud
muusikas (modernism).

kauplused finni.

m 10 wnm teel

1 Juhatus.

Algus kell 8 õhtul.
Paäsetähed: põrandal IVO, 73,
bO mk. rõdul (kooliõpilastele)

>— Pühawaimu koguouse

20 marka.

Bhili

1055

erofarrafinf õKloosolrl
NM!M
Reedes Sl. märtsil
Kooliõpilastele.

Bernhard Ehaw

»-««lrs
Z. ja 2. jagu
6 roaawses, S pildis.

Algus Ml S õhtul.
Laupaewal, 1. aprillil

Rihmade mõõtude ja muu andmete üle saab
teateid kütteainete keskkomitee likwideerimise kommis
peetakse 4. aprillil kell V-6 Kentmanni tän. nt* 6, linna missionimajas
joni tehnika osakonnast, Meripuiestee nr. 15. Pak
nõukogu enamuse tagasiastumise pärast.
.
kumised
saata. 20-margalise tempelmargiga warus
Uue nõukogu walimifeks ja jookSwate aSjade ajamiseks ärawalitawate nõu
j kogu liikmete kandidaatide nimekiri on kirikus ja koguduse kantseleis wälja pandus, . tatud, künni 11. aprillini kell 10 hom. tehnika
i Põhikirja § 13 järgi on koguduse hääleõiguslistel liikmetel õigus omalt poolt
osakonda. 1056
(.kandidaate üleS panna, sellest wähemalt 10 allkirjaga ja hiljemalt 7 päewa enne' Pakkumistest osawõtjad peawad komitee kas
üldkoosolekut kirjalikult koguduse juhatusele teatades.
Koguduse huwideS on rohkearvuline osavõtmine hädatarvilik, . SaSse 10 000 marka tagatisena sissemaksma, mis
muidu otsustaks näputäis omameelseid liikmeid suure koguduse käekäiku ja jaatusti peale pakkumise lõppu tagasi maksetakse. Pakku
wähemalt terwekS aastaks.
miste läbi vaatamine 11. aprilli! kell 12 päeval,
MärkuS: Kui esimene kooSolek wähese ilmunud liikmete arwu pärast
mitte otsusewõimuline ei ole, siis peetakse selsamal paigal ja päewal kell 6 teist
; Teadaanne.
kordne erakorraline üldkoosolek ära, mis ilmunud liikmete arwu peale waatamata
otsusewõimuline on, 911 Pühawaimu koguduse juhatus.
ZMtteaintte keskkomitee llkwideerimise kommisjon müüd
; O

awalikul suusõnalisel enampakkumise teel 10. aprillil f. a. kell

Kütteawete Keskkomitee Ltkwideer. Kommisj.
i 10 hommikul Tallinnas, küttemnete keskkomitee ruumides. Meri
nr. IS, Zbõsu . Pedaspea ° Tapurla randades olewad
müüb awalikul enampakkumise teel esmaspäewal, 10. aprillil s. a., kell 12,- puiestee
umbes:
päewal Pärnus, Pärnu Maakonna Wolinitu kantse.eis, Pühawaimu uul. 9,

Naljamäng 3 waatuse».

Algus tea 8 õhtul.

' mi. l mnmm

PühapLewal, 2 aprilltt

€«4icetett*ttftfi
4224 tükki männa-ja kuuse

M sõralt".
Richard lasteks
möödla. 6 pildis, laulude- jo

pp

, Palke. Hp-

tantsudega.

A. Sunnö lawastussl. lluet
dekoratsioonid A. Tuurandi
walmiswd.
Algus lell S pttwal.

~® EBirtl"
Georg Büchner i näidend 18
pildis.
Algme lell 8 õhtul.
Lõpp kell l/s 11.

järgmiselt: raudtee ääres 72 ja 74 wersta peal umbes 5V* kant sülda,
Surju jaamas 534'/» » »
Sigaste jaamas „ 28 al/- „ „
Waskrääma jaamas . 166'/» „
raudtee ääres 92 ja 93 wersta peal „ 4o1/* „ »
* Sindi raudteeharu ääres Sindis 237--/» » «

6. Tatari tän. 18.
Kõnet. 11-12 ja 4-6.
1018

D Ostame waguni wiisi H

|toiöulnecu ]
uI Woltweti Kütja metsas umbes 2411 teiwast.
Kilingi Uitfoo metsas 30-4 „
4717 latti
M Pakkumisega pöörata: Tallinn, ajs. „Kütte. U
Pakkumisest osawõtjatel wleb enne pakkumise algust, selle Ündlusiusetz
weo" kontor. Pikkjalg nr. 3. kõnetr. 11-24. W
I 10 protsenti pakkumise algushinnaks sisse maksta.
Z TartuS af. peakontor, Emajõe 8
, Lähemaid teateid >aab Pärnus, Kütte komitee w õlini kult.
g tän. nr. S, kõnetraat 164 ja 94. 8
Pärnus, 27. märtsil 1922. a. Nr. 647.
im« Kütteawete Keskkomitee
Pärnumaa Osakond.

Vella 11 —1 e. l. ja õ—B õhtu
Draamateaatri kassas.

Dr. Lnbbe

saada küttemnete keskkomitee likwideecimise kommisjonist.

*> tciUwib t&ttc **

PSLjetähtede eelmüük iga päerID

LaSt«a»ft

Enampakkumisest osawõtta soowijail wleb enne pakkumist
kautsjoniks sisse maksta lO prots. alghinnast. Lähemaid teateid

.Lbiöeli»" trükk

