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TSua (ea 5 p. I. Riigikogu koosolek.
Batti»Wene konwerentfi lõpn protokoll.
Laura elanikkude protest Laura ühendamise ivastn Läti
maaga.
Põhja-Eesti põllumeeste keskseltsi koosolek. '
Wenemaa tunnistamise tingimised.
Petrogradis arreteerimise wäljamaalasi, et Wene delegatsiooni julgeolekut Geuuas kiud
lustada.
Ameerika kaewandustöõliste streik Äganud.
Kõik Washingtoni ionwerentstl tehtnd lepingud kinnitatud.
RaSked lumefaod Inglismaal.
Austria exkeiser surnud.

Zimub igal iiripäewa õhlul. Xiii mMtiil.

Mera oulm kakliko.

Wiimased teated.
Wenemaa tunnistamise tingi
mised.
Berliin, U aprillil. Nägu „Daily Te
kegraph" kimleb, ei ole ekspertide rapordis
Genim konwerentsi kohta nimetatud nõuko
gude Wenemaa de jure tunnistamist. Nö u
kogude Wenemaa Mõetakse was
tu rahwasteliitu ainult siis,
kui ta täidab teatud tingimised,
ühesarwatud erawaranduse jul
geoleku kindlustamine. Pannakse
ette nimetada kommisjoni Wene wSlgade
küsimuse arutamiseks. Wenemaa wõimali
kult kiires ülesehitamise kindlustamiseks ka
watsetakse jaotada Wenemaa ise
äralistesse piirkondadesse. Eda

Jirk-Alsteri leping.
London, 31. märtsil. Reuter. Eila tehtud
liri kokkuleppe kohta ütles Churchill alam
kojas, temal olla täielik usaldus allakirjuta
jäte heasse tahtmisesse, kuid wähem usku
wat tv, kas nad suudawad teostada seda,
mis soowiwad. Churchill ütles weel, et
Briti kohustused ,kindlustada Ulsteri õigusi
ja kaitsta teda, on kahekordseks muutunud.
Nüüd, kus ülemkoda ja alamkoda on õienda
nud kõik lahkuminekud liri lepingu asjus,
kinnitas kuningas täna lepingu. ETA.

ühiSriikide okkupatsiooniwägede kulude kat
tnife asjus.
London,
31.
märtsil. „New Aork" Heral
st seletab ekspertide kommisjon, et kõik kunst
dile"
teatati
Prantsuse
rahameeste ringkon
likud abinõud waluuta pavandamiseks ja
kitsendused kaubanduse alal tuleb lugeda kah dadest. et ühisriikide nõudmine Rheinimaa.
föjawägede ülespidamise kulude katmise asjus
iulikuks ja peab sellepärast körwaldama.
wasw wõetaks. Liitlased olla nõus Ühisriike
ETA.
toetama Saksamaalt maksude sissenõudmises,

iseäranis natuuras. ETA.
RS«?ogudeWe«e randtee-kont
sesfioonid.
Ameerika söekaewanduste streik algauud.
Peterburis peetakse läbirääkimisi svaljä
Berliin, 31. märtsil. Ameerika söekae
maalastele kontsessioonide andmise kohta
wanduste
streik on juba alganud Ohios ja
Luuga-Oudowa raudtee liini ehitamiseks.
Jllmosis. ETA.

Papi Stranvmann: „Mida segasem West, seda parem meile
see on iVa tööerakonna taktika olnnd."
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omale kaubad kõige odavamalt. Igapäev
uute hooajakaupade juuretulek. Walit suur!
HDI Fsloouia' leaalrlmajas nr. 10.

spordi osakond praegu nähtawasti wiimaste
nud, on uus keskkoolide waheline spordiühing

Sport.
. Jalgpalli hooaja algus?
Esimest jalgpalli wõistlust peeti meil ju
ba möödaläinud pühapäemal, mil plats alles
lumega kaetud oli.
Mängu õhutajad olid seekord reidil wii
biwate Inglise kaubalaewade madrused, was
tumängijaks oli „Kalewi" sega meeskond.
Inglased näisid õige nõrkade wastastena
olewat. Goolide arwu, mis ~Kalewi" ka
suks nulli wastu kujunes, ei ole wõimalik
teada, sest wahekohtunrk Akel, kelle poolt ta
gajärje saamiseks pöörasime, ei teadnud was
tust anda. Arwas aga, et neid wõis umbes
wiie ja kümne wahel olla. —esiTartu-Tallinna Y. M. C. Ä.«bc waheline
wõistlus.

Laupäewal peeti kohaliku Y. M. G. A.
wõimlemise saalis wõistlusi Tartu ja Tal
linna Y. M. C. A.-de kursantide wahel.
Wõistluskawasse olid wöetud: Waba wõim
lemine, wõimlemine roobaspuil, kartuli
jooks, hooga kõrgushüpe ja mängud (korw
ja wõrkpall).
Wabawõimlemises, kus kummagi linna
poolt 12 wõimlejat esines, tundus Tartu
wõimlejatel rohkem kokkuharjutamist, kuna
Tallinna wõimlejate esinemine wõrdlemisi
kirju pildi andis. Harjutus jäi wahest täit
sa arusaamatuks, mis sellest tuli, et iga
teine-kolmas mees harjutust isepoole tegi.
Et aga tallinlased endi harjutusi klaweri
saatel, kuna tartlased lihtsalt juhataja luge
niise järele, tegid (ja ainult pooliku harju-tuse, mis wäljasaadetud instruktsioonide eba
õigest arusaamisest tuli), tunnistati wöimle
miswõistlus tühjaks, jättes seda ainult de
monstratsiooniks

Kartuli jooksu» ( « kartulit), millest t
meest osa wvttis (kummagist linnast 4), Pää
ssstd lSpuwõistw»se 8 Tallinna ja üks Tartu
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ettetulnud sündmuste puhul likmideeru
esitaja, kes aga lõpuwõistluse pooleli jättis, ühte koondaw organisatsioon. Keskkoolide
SnMlßll'äMci
wõistluse ajal kuuldud wile tõttu, mida ta wahelise spordiringi peakoosolek kutsutakse
tagasikutsumise märgiks pidas, kuna tallin kokku arwatawasti tulewal pühapäemal, kus
lased lõpuni jooksid.
ka uue spordiseltsi tegewuse kanxi lähernale mis enne asus Eeski teaatri majas nr. 8
Kõrgushüppes on imelikud peremehed käsitusele tuleb.
tartlased, kellest kaks meest 160 ts. üle
IV -pi
hüppawad (ilma trampliinita ja üle lati),
kuna tallinlased juba 150 ts. peal maha
S. Roo ttaM k. nr. Z 3.
jääwad.
SõjarmglonuakoWsl.
Sellewastu on mängud jällegi Tallinna
K. Pillan.
eriala. Wõrkpalli (volley) wõidawad tallin
Oma naise armukese maha lasknud.
lased tagajärgedega 15:3 ja 15:9, korwpalli
1. oktoobri öösel m. a. ilmus kriminaal
(basket) 4:0 ja 9:0.
politseisse fõjawäe trükikoja abijuhataja neile järele minema ja sel silmapilgul, kui
Kartuli jooksus omas Tallinn 8 punkti, sõjcnväe ametnik Aleksander Taska ja teatas,
Tartu jäi ilma: hüpetes oli Tartul 8, Tal et umbes paar tundi tagasi Weerenni täna Linkberg teda politseinikul kinni käskinud
wõtta, lasknud Linkbergi peale üritatud ole
linnal 1 punkt.
wal oma naise armukese August Linkbergi kus kaks pauku.
Ei tahaks siin mööda minna peakohtuni rewolwrist maha lasknud. Asjcv uurimisel
Sõjaringkonnakohus leidis Tartu maak.
kust mr. Ross'ist, kes täitsa omal kohal ei selgus, et August Linkberg tulnud tänawal
olnud, olles osalt erapoolik, osalt liig hoo Taska naise emaga, neile liginenud s. amet Kawilda walla kodaniku Aleksander Jakobi
letu. Nii ei lubanud ta tartlastele, kui nik Taska ja kui nad teda politseiniku kinni p. Taska, 38 a., süüdi olewat selles, et to
juba Tallinna hüppajad maha jäid, edasi käskinud pidada, kes arwanud et Taska nei° Linkbergi peale haawamise eesmärgiga mee
lega üritatud ja ägedas olekus lasknud, mille
hüpata sest... aega olla wähe. Hüpata
le kallale kipub, tõmmanud wiimane taskust
endi wõrmisi näidata ei lubatud tartlasi rewolwri ja lasknud kaks pauku Linkbergi tagajärjel surm tuli, ning mõistis ta kõigi
„aja puudusel", pärast oli aega küll nalja peale, kes peast tabatult maha langes. Link iseäraliste õiguste kaotamisega 3 aastaks
wangiroodu. —I—
sisulisi kinopilte näidata.
berg toimetati haigemajasse, kus ta järgmi
Peakohtunik ei teadnud wõistluse ajal kel sel päewal ära suri.
lel on õigus hüpata, kellel mitte hüpata ja
Taska seletas kohtus, et ta üritatud ole
oli sunnitud seda wõistlejailt küsima.
kus lasknud, ilma et tahtmist olnud Linkber
Mitmesugused lealed.
—esi.—
gi tappa. Tapetud Linkberg wõrgutanud
wiimasel ajal tema naist. Korra leidnud
Punaseid autähti
Tallinna keskkoolide Kaheline spordiring te ta oma naise Linkbergiga „Kuld Lõwi" wõõ
on
Wene
wäliskommissar
Tshitsherin Riias
gcwust alttstanud.
rastemajast. Tapmise päewani kestnud kok wiibides hea hulga oma sõpradele ja austa
Laupäewal 1. aprillil oli linna psegl. kupuutumised tema naise ja Linkbergi wa° jatele jaganud. Ühtlasi annetanud ta mit
gümnaasiumi ruumidesse Tallinna keskkooli hel edasi, ehk küll naine tõotanud sellel lõpu mesugustele isikutele ka oma päewapilte.
de wahelise spordiringi asutamise peakoos Peale panna ja tema juure elama tulla. 1.
Sedasama tegid wõimukandjad ka wanal
olek kokku kutsutud. Koosolekule olid tulnud oktoobri õhtul pidanud naine tema juure tu
esitajad kolmeteistkümnest kohalikust koolist lema, kuid ei ole tulnud, sellepärast läinud heal ajal!
Türgimau terwishoiu peawalitsuo
ning spordi organisatsioonidest. Koosolekul ta naise korterisse. Aknast sisse waadates
arutati spordi elusse puutuwaid ja uue asu'- näinud, wöga intiim pilti, mis teda nii awäldas ilmasõjas langenute ja haawtute or
tatalva stwrdiühingu tulewasse tegettmsesse wörd üritanud, et kaks korda kiwiga aknas wu, mis kohutawalt suur. Langenut»
puutuwaid küsimusi. Waliti ajutine juhatuS, fe wiSLanud. Sellepeale läinud koju, kuid 501.091, haigemajadesse waStuwSetud
mille moodusbawad hnad Rubli, Kull, Kurg, mõne aja pärast tulnud uuesti wälja, ning 3.059.205, nendest term»!® fteuufc &197.541,
Wichmanu ja neiu Gtamm.
kohtunud tänawal Linkbergi, kes naisterah inwaliidisi 891.364.
Kuna Tallinn» kvolmoorsos liidu jWres waga käe alt kinni käinud. Tema hakanud
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Agronoomil ne abiandmine.
Tänawu talwel oli wöimalus jälle, pä
rasi Pikke sõjaaastaid, põllumeeste hulgaS ag
ronoomilist abiandmist korraldada. Korral
duS jäi, nagu fee loomulik, omavalitsuse ja
keskseltside hooleks. Shtid elu on sõja ajal
oma moodi arenenud, liig parteiliseks on
ta meil muutunud. Agronoomilise abiand
mise kõrvalegi tekkis uuS hädaoht: sel näol

pool põllumeestel oma seniseid majäpidamiS
wiise, wõib olla, põhjalikult muuta. Siin
Peawad nüüd õieti Põllumajanduslised nõu
andjad koha Peal olema, et õigeid juhtnööre
ja näpunäiteid anda. Eriti tule" silmas pi
dada afunikke ja nende tarvidusi ning nõud
misi. Siin on alles majapidamise rajamine
ja organiseerimine käimas. Sellepärast on
tehtavat poliitikat!
siin ka õige ja asjalik nõuandmine oma kobal.
Kui suurel mõõdul tänawu talwel ära
uid peale nõuandwate tööde tuleb otse
peetud põllumajcmduSlisi kursuseid poliitili kohe tegelikkude töödega ja ülesannetega reh
seks kihutustööks on tarvitatud, seda on kenöada, wäetisküsimus. mitmesugused maa
raske ütelda. Sest töötamas olevate instruk harimisse Puutuwad küsimused, mehaanilise
torite ja maakonna agronoomide hulgas lei (masina) tööjõu korraldamis-küsimused
dub küll ka mehi, kes, igatahes, täiesti era need kõik nõuawad lahendamist, ja on tairwipooletuse põhimõttest kinni pidades asjalik Itk, et nende lahendamisel põllumeestel nõu
kude nõuandjatena põllumeeste HulgaS on andjad koha peal oma asjatundlikkude kor
püüdnud esineda. Ei saa aga ka mitte sa raldustega abiks oleksid.
lata, et mõnel Pool tõesti põllumajanduslisi
Edasi: näituste korraldamine ja nende
kursuseid teatavas vaimus on antud. Põllu eeltööde tegemine sest tegelikule põllu
majanduslised kursused sel näol, nagu nad mehele on õieti kitsamas piirkonnas korral
käesoleval aastal keskseltside ja maakonna datawad näitused tihti wast palju väärtusli
valitsuste poolt olid korraldatud, olid tõesti semad, kui üleriiklised ja keskkohtades ära
kihutus- ja organiseerimistöö tegemiseks mää peetud suuremad näitused. Seda muidugi
ratud.
ikka ainult siis, kui need näitused on wähegi
Talwisele, nii ütelda ettevalmistavale, otstarbekohaselt korraldatud. Kohalistel te
korraldawale wõi organiseerimistööle peab gelaStel on tihtigi siin raSke otstarbekohaseid
aga suwel juba järgnema rohkem asjalik ja ja tabawaid eeltöid ära teha. Sellepärast on
tegelik põllumajandusline nõuandmine ja siin jälle instruktor ja Põllumajandusline
korraldamine. Suwel owanewad meie in nõuandja oma koha peal.
Kuid sarnaste tegelikkude korralduste jnu
struktoritel ja nõuandjatel kaugelt laialise
res
juba hoitagu erakondlikkuse eest! Kui
mad töö wõimalused, kui talwel. Põllumajan
dusline elu on jälle hoogu wõtmas; põllu talwel Põllumeeste kogude poolt korraldatud
mehed rewideeriwad jälle omi majapidamisi. kursuste asjus wõidakse seletada, et kurju
UuteS wäljakujunenud oludes tuleb mitnielgi seid on kõigile antud, kuna kogud on ainult
koha Peal asja «korraldajateks" olnud, siis
suwise agronoomilise abiandmise töö juures
ei saa ikkagi enam mingisuguseid wabandusi
rillllllllllllllillllllilllllllllllllllllliiillllill»
olla, kui sott! peaks abiandmise osalisteks saa
z. tottoilooniui 1
jäte wahel walikut tehtama.
Sauna tSn. nr. 1* |
Kui tahetakse, et põllumajanduslises elus
meil agronoomilisest abiandmisest tulu oleks
| soowitab oma ladust aniliin f
siiS peab saama tema tingimata nii korralda
| riide wärwisid kilodes, eht I
tud, et tema just sinna oleks sihitud, kus tema
| Braunst wärwe pakkides, wal. järel suurem tarwidus. Nõuandja Peab siin
V jamaa muna- ning j
muidugi, kohalist olusid enam-wähem tund
I laktisid ja seina ning lae
ma,. Peab teadma ja tged, kust kaudu
põltunwhÄe üleüldse " ngi pääseda. See
| suuremal ja wähema? arwul
nõuab tihti küll ennastsalgavat tööd, kuid
kui tahetakse õiglane olla ja tööga tagajärgi
f% Pullina sütmilruplus I
saawutada, siis ei saa selle töö eest mitte tagasi
kohkuda.
Sauna täu. nr. 1.
Agronoomiliue abiandmine läheb meie
|ffiiii«iiMiiiiiiiii im iiiiiilli!ilißlJ|
omawalitsusasutustele ja kodanikkudele ikkagi
Ällfcoli praegune seilutord
nm?. Venemaa'.
Enamlaste-aegse Wene ülikooli üle on
prof. Hessen Berliini akadeemilise grupi
koosoleku! pikema referaadiga esinenud. Re
ferent on olnud kuni septembrini 1921. a.
Tomski ülikooli ajaloo-keeleteaduse fakultee
di dekaaniks ja pärast Peterburi ülikoolis ja
Gertseni nimelises pedagoogilises instituu
dis professoriks, mis tagatiseks, et tema
ettekanne ülikooli praegust seisukorda nõuk.
Wenemaal õieti oludele waStawalt walgus
tab. Toome allpool kokkuwõttes tema ette
kande, kuna ei ole wahest huwituseta ka
meie akadeemilisele perele pilti saada Wene
ülikooli praegusest seisukorrast.

Prof. Hessen seletab, et nõuk. Wene wa
litsuse poliitika ülikooli kohta teineteisest eri
newat peridoodi tähele wõib panna. Esimese
perioodi jooksul, mis umbes kuni 1921. a.
suveni kestnud, ei olnud enamlaste! ülikooli
kobta kindlat poliitikat. See olnud ajajärk,
millal üksikuid dekreete wälja antud ja ük
sikuid konkreetseid samme astutud, mis wa
heti wäga sügavalt ülikooli elu puudutanud,
kuid ei suudetud põhimõtteliselt ei tema sise
mist korda ega ka, seda rohkem, õpetamise
iseloomu. Seda seletab prof. Hessen sellega,
et nõuk. walitsusel aega polnud, kuna tema
käed wäeliinidel ja majandusliku elu orga
niseerimiseks kommunistlikul alusel kinni
olid. Nii jäetud siis ülikool enam-wähem
rahule. Uute õpekawade wäljatöötamisele
asutud 1920. a. sügisel pärast seda, kui era
kondlikud orgaanid seda wäga kindlal sõnal
nõudnud, olles wäga pahased selle üle, et
ülikoolid endiselt «burshuaasliku" teaduse
teenistuses. Nende uute õpekawade ellu
wiimine alganud alles 1921. a. suwel, ni
melt siis, kui majanduse Poliitika uus kurss
esimesi samme astus. Nii tabanud enam
luse laine Wene ülikooli just sel ajal. kui ta
oma kõige kõrgemal tipul olles, mujal juba
langema hakanud.
Esimest ajajärku nimetad prof. Hessen
anarhistlikuks ajajärguks. Tähtsamad
dekreedid selle ajajooksul olnud: dekreet,

millega eradotsendid, kellel teaduslik au
kraad oli ehk kes kolm aastat öpetegewuses
olid olnud, üheõiguslikkudeks professoritega
tehti, dekreet «pariteetse" üliõpilaste esi
tuse kohta ülikooli walitsewates asutustes,
dekreet millega teaduslikud aukraadid tüh
jaks tunnistati ja dekreedid, millega lubati
kõigil 16 a. manustel kodanikkudel wabalt
ülikooli astuda ning asutati tööliste (n. n
rabforow) fakulteedid ülikoolide juures.
Peale selle sulutud õigusteaduse fakulteedid
kõigis ülikoolides ja nende asemele arvatud
«ühiskondlikkude teaduste" fakulteedid Pe
terburis, Pennis ja Irkutskis endise õi
gusteaduse fakulteedi liitmise teel ajaloo
keeleteaduse fakulteediga ja Saaratowis ning
Moskwas õigusteaduse oscckonna liitmise
teel keeleteaduse fakulteedi ajaloo osakon
naga. Ainult TomSkis ja arwatawasti ka
Kaasanis püsinud ajaloo-keeleteaduse fakul
teedid kuni 1921. a. sügiseni nii, nagu nad
enne olid ja «ühiskondlikkude teaduste" fa
kulteedid awatud endiste õigusteaduse oma
de asemele, tehes wiimaSte õpekawades mö
nefuguseid muudatusi. Samal ajal tehtud
ka kõikidele ülikoolidele ettepanekud uued
õpekawad wälja töötada, misjuures kõige
selle elluwiimise järelwaatamisekS suurema
jao ülikoolide juure kolleegiumid asutatud
ehk kommissarid ametisse seatud, kellel puu»

dunud täiesti kindel kompetents, ülikooli
koosseis jäänud üleüldiselt enam-wähem
puutumata: ainult mõnes kohaS heidetud
«muStasajalised" professorid wälja (Mosk
was näit., prof. Gubawski) ehk jälle pro
wintsis professorid, kes end kodusõja ajal
kompromiteerinud olid. Nende asemele ni
metatud ametisse professorid marksistid.
Wiimased, kes igasugustes nõuk. asutustes
tööga wäga koormatud olnud, seisnud ai
nult faktiliselt ülikooli õpejSudude nime
kirjas.
ülikooli valitsemine olnud professuuri
käeS, suuremalt jaolt jäänud endised rekto»
rid ja dekaanid ametisse. Kuigi ülikoolid
üleüldiste» joontes oma autonoomia alal
on jSudmid hoida, et olewat nende seisukord
siiski mitte kerge olnud. Wormilikutt tun
nistatud autonoomiat rikutud igal fommyl.

Aga meil? Ka meil on iseseiswate fot.
sialistide partei ja kommunistide partei.
Meie tööliste seisukord on tuntavalt parem
kui Saksa tööliste seisukord. Meie võime
palja silmaga waadates näha, mis
sugune wili on tõusnud Wenemaal
kommunistide kültvatud seemnest. Kuid
kainenemine? Tööliste suures hul
gaS jah. Radikaalse tiiwa juhtivad
ringkonnad purjetawad oma Lääne-Euroopa
seltsimeestega wõrreldes hoopis wastupidises
sihis. Seal lahti kommunismist, siin
sülle Moskvale! Seal näevad kommunistid
reldusi teha.
ainust pääseteed eneste ja oma juhtiwate
Edasi öeldakse üleskutses kommunistidele
jaoks nihkumises paremale poole,
palju walusaid tõdesid. Lootused, mis hulkade
tagasi sotsialistlistesfe erakondadesse, siin loo
Saksa töölised kommunistlise partei ja kom
munistlise internatsionaali peale pannud, olla dawad iseseiswate juhid ainult selle abil
täielikult nurja läinud. Loodetud, et kom psalwee püsida, et kommunistidele igal sam
munistidega ühes minek annab proletaar mul alla vannuvad, teenrilikult nende käske
lastele jõudu ja wõidutahet, käite saadud täidawad pimesi pahemale poole tormawad.
Miks niisugune wahe Lääne - Euroopa
aga tõepoolest ainult nii palju, et tuhanded
paremad seltsimehed meid kuritegeliste emis ja meie wahel? Põhjuseid ei näe Peale ühs
sooride ja vastutuseta isikute süü läbi sunni mingisuguseid: seal lõppude lõpuks siiski
tööl ja wangikodades waewlewad, sajad tu mõistus, mis proletariaadi juhtide tegewust
handed naised ja lapsed wiletsusse on tõuga juhib, siin ainult ülitugewad lõualuud.
Nii tugewad, et nendega kõlbaks vilisti
tud. Mis aga Puutub WenemaaSse, siis olla
mehi peksta. P. O.
seal bolshewikkide juhatuse all talupojad ja
OOO
väikekodanlus walitsewakS wõimukS tõus
nud. Kapitalismus ja kodanlus olla seal
Vali-Veue tcuwerenks.
uuesti tekkimas. Ja Wene töölised, kes nii
palju kannatanud, keS waeseks ja viletsaks
Konwerentsi löpuprotokoll.
jäänud, puruks löödud ja alla rõhuwd, pi>
Pärast küsimuste läbiwaatamist, mis puu
dada nüüd uuesti Peale hakkama endid klas tuwad: a) Jda-Euroopa majandus-elu üles
siks korraldama ja endid koguma sellesama ehitusesse. b) kaubandusliste suhete uueSti
partei vastu, keS niikaua ueude juhtijaks on sõlmimisesse esitatud maade wahel ja c) Idaolnud.
Euroopa rahu kindlustamisesse, tegi Riia
Järeldus sellest: lahti kommunismist! konwerents järgmised otsused:
Tagasi «sotsialäraandjate" juure!
l. Eesti, Läti. Poola ja Nõukogude We
Niisuguseid asju sünnib tänapäeval Sak ne delegaadid, kokku tulles Riias 30. märtsil
samoal. Sama kainenemise protsess on käi 1922 ja olles läbi waadanud mõned majan
mas ka muil kultuurimai!. Inglise tööliste duslised küsimused, millel nende maade kohta
juht läks hiljuti koguni nii kaugele, et tule ühesugune tähtsus, leppisid kokku, et soowi
wast walimiswõitlust ette walmistades ütel taw oleks, et nende esitajad Genua rahwuS
da julges, töölised ei tohtiwat mitte wali wahelisel konverentsil neis küsimustes ühi
mistele minna klassivõitluse lipu all. Esi selt esineksid. Wäljaminnes nende riikide po
mesele plaanile asetatakse üleüldsuse huvid. liitilise ja majanduslise suwereniteedi Põhi
vioktest' tMsiidusest, Jda-Euroopa majan
midagi maksma ja sellep. on õigus' põllu duselu ülesehitamiseks wäliskrediitt muret
meestel, kes beid asutusi ülemal peawad, õi seda. on ülalnimetatud delegaadid arwamisel,
gus ka nõuda, et see töö oleks õiglaselt ja nii et tahtis on finansi- ja majandusliste lepin
korraldatud, et see tõesti wiljakandew võiks gute tegemise wabadust toetada, olgu need le
olla. cl.
pingud üksikute riikide, finansühisuste wöi
Saksamaal on MS kommunistlist era
konda: Saksa kommunistlik partei ja nn.
«Kommunistlik liit". 2Blimane on nüüd hil
juti Saksa iseseiswate sotsialistide häälekand
jas „Freiheit'is" üleskutse awaldanud, mil
les kommuniste kutsutakse «aastaid kestnud
lahutuse järele" jälle iseseiswa sotsialistide
parteiga ühinema. Üleskutses seletatakse, et
peale selle kui lagunemine Saksa kommunist
liseS parteis kui ka komm. internatsionaalis
juba aasta läbi edasi on kestnud, aeg kätte
olla jõudnud, sellest tõsiasjast tarwilikka jä

OOO

Olnud siiski wõimalik ülikooli juhtiwate
jõudude agaral eestwöttel ja suurema jao
ülõpilaste kaastundlikul abil, ülikooli elu
põhialused puutumata hoida, õpetamist mii
te purustada ning kaitsta nn teaduse kui ka
teadlaste huvisid. Kõik see nõudnud nõuk.
walitsuse majandusliku elu häwinemise
soonil üliloomulikku jõupingutust ning ku
lutust professuurilt.
Lõpuks saanud see ajajärk weel wäga
kiire ülikoolide arwu kasvamise poolest
kuulsaks. Nii avatud «ülikoolid" Ko siramas,
Simbirskis. SmolenskiS, TambowiS, Kos
lowis, Astrahanis, Nishni-Nowgorodis ja
lõpuks isegi Suur-Ustjugis. 1920. a. det
sembrikuul asutatud Moskwas aga kommis
jon juba. kellele ülesandeks tehtud nende
uute ülikoolide likwideerimine, sest nõuk.
tvalitsus näinud ära kui mõtteta töö uute
ülikoolide atvamine olnud.
Hoolimata wõimata olemife-tingimiStest
tehtud ülikoolide õpekawade ümbertöötami
ses selle aja jooksul wäga suur töö ära.
Humcmitaar fakulteetides loodud uued öpe
kawad, mis 1920. a. suwel ellu wiidud, ka
teised fakulteedid (isegi arstiteaduse ja teh
niliste ülikoolide fakulteedid) uuendanud
samuti suurel mõõdul oma õpekawasid. See
reform wiidud läbi puht-akadeemilises wai
mus akadeemiliste konwerentside otsuste
põhjal.

Äsja niisugune seisukord aga ei olewat
nõuk. walitsust rahuldanud, seda rohkem, et
eelpool nimetatud dekreedid mitte soovitud
eesmärgile ei wiinud, waid just wastuoksa
resultaate saavutanud. Nii noorendanud
dekreet, millega kõik Spejöud kahte gruppi
professoriteks ning õpetajateks jaga
tud ja eradotsentidele professoritega ühesu
gused õigused antud, küll fakulteete, kuid
ei olewat neid mitte küüne väärtki nõuka
gude Platwormi tunnistamisele lähemale
wiinud. Just wastuoksa, iial ei olewat õpe
jõudude ja fakulteetide wahel niisugust lii
tümist ja üksmeelsust tähele pandud, km
just sel ajal. Aukraadide äramuutmise de
kreet käinud ainult uute ülikoolide kohta,
mis eespool ülesloetud: wanad ülikoolid ta
litonud aga professorite valimisel ajutise

rahameestega tehtud.

walitsuse korralduste põhjal, nimetatud
kommunistidwprofessorid, nagu juba nime
tatud, olnud ainult faktilised ülikoolide ni
mekirjades. Ka «pariteetne" üliõpilaste
esituse ülikooli walitsemise orgaanides ei ole
wat ka soowitawaid tagajärgi annud. Üli
õpilased, kes mitte harwa weel terawamas
wastolus nõuk. wöimudega seisnud, ühi
nenud ülikooli hoidmises professuuriga, ja
ei võtnud, olles õppimisega ametis ning
wõideldes ainelise kitsikusega, pärastpoole
peaaegu mitte sugugi enam fakulteetide iSLumistest ning nõukogude koosolekutest osa.
«Kuueteiftkümne-aastane" tsens ei olnud
mitte puht Spetegelisest küljest mitte ainult
läbiviidav, waid põrkanud üleüldise tööka
hustuse ja üliõpilaste sotsiaalse kohustusega
kokku: ülikooli hakatud astuma, et töökohuS
tusest kõrwale hoida, ja nõuk. tvalitsus ei
olewat jõudnud kogu uut üliõpilaste maSst
enam üliõpilaste pajukiga warustada. Sel
lepärast hakatud mitte ainult ülikooli astu
misele takistusi tegema, waid määratud ka
ülikoolis wiibimise aeg kindlaks, iseäranis
aga tehnilistes fakulteetides, sest sealne
«üliõpilase paju?", kuigi wäga wäike. wöi
maldanud weel elu ülespidamise.
Ka «rabfakid" wiinud nõuk. walitsuse
pettumusele. Need tööliste fakulteedid, mi»
oma iseloomu poolest keskkoolide sarnased,
kus kõige lühema aja (6 kuu) jooksul, täis»
kasvanud ülikooli astumiseks ettewalmista
wad. Pidid looma uut ..tööliste intelligent
si". Kuid waatarnata kõwast erakonna kont
rollist ja privilegeeritud seisukorrast, ei aw
nud nad soowitawaid tagajärgi: suurem osa
«rabfaki" astujatest ei olewat jõudnud ette
kirjutatud kursust läbi minna, need aga, keS
suure tahtejõu Pingutusega ja jõu kulutuse
ga kursuse lõpetanud, kaotanud oma kommu
nismi ja walinud ülikooli astudes tehnilised
fakulteedid, mis neile awas ..spotfide" perS
pektiiwid, ning kõige wähem aga humani
taarsetesse fakulteetidesse, mi» kõige lähe
mal poliitikale ja propagandale.
Järgneb.
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Wäljamaatt.

rändawad käest kätte suured juusturattad ja
kalamarjatünnid, kuid nad jagunewad järjest
wähemateks osadeks, milledega omakorda äri

teewad wäiksemad ärimehed. mr.
Nabokowi tapmine.
Lähemad teated.

Wene kadettide ühe tähtsama juhi Na
õokowi tapmist, millest telegraaf juba lühi
dalt teatas, kirjeldatakse eila siia jõudnud
«Berliner Tageblattis" järgmiselt:
Eila õhtul (28. märtsil) kõneles endine
minister ja tattide juht P. N. Miljukow
Philharmonie saalis Venemaa praegusest
seisukorrast ja tulewiku wäljawaadetest. Kui
Miljukow oma mitmetunnilise kõne lõpeta
nud oli, lahkus ta estraadilt, et waheaega
teha. Enne seda oli ta palunud, et kuula
jäte hulgast talle küsimisi esitataks, millede
peale ta pärast waheaega tahtis wastata.
Silmapilgul, kui ta estraadilt oli lahkunud,
et saalist wälja minna, tungisid mitu
rewolwriga warustatud noore
mat meest ta poole ja lasksid ta
peale wähese maa pealt mitu.
pauku. Pauke saatsid elawad, kuid aru
saamatud (wististi wenekeelsed) hüüded.
Miljukow kukkus kohe maha. Hra
Nabokow, kes waremalt Miljukowiga
ühes Peterburis ajalehte „Rjetshi" oli wäl
jaanud ja samuti nagu Miljukow kadettide
partei juhtide hulka kuulus, oli kallaletungi
miste pilgul otse Miljukowi kõrwal seisnud.
Ta oli ette karanud, et oma sõpra kaitseda,
Konwerentsil esitatud walitsuste delegaa
did, olles seletanud, et nad walmis on täpi
pealt kõiki kohustusi täitma, mida nende wa
litsused oma Peale wõtnud, ning arwamisel
olles, et kasulik oleks wastastikku rahulepin
guid garanteerida, mis tehtud Eesti ja Wene
wahel 2. weebr. 1920. Läti ja Wene wahel
11. augustil 1920 ja Poola ja Wene. Uk
raina ning Walge-Wene wahel 18. märtsil
1921, awaldasid arwamist. et Jda-Euroopa
majanduslise ülesehituse töö jaoks soowitaw
olÄs Nõukogude Wene walitsust seaduslikult
tunnistada.
11. Eesti. Läti, Poola ja Nõukogude We
ne delegaadid, kokku tulles Riias 30: märtsil
1922, awaldawad arwamist, et mainitud kon
werentsil esitatud riikide kaubandusliste suhete

huwHes oleks:. 1) nende riikide kodanikku
dele sissesõidu õigust anda ja nende liikumist
nimetatud riikides kergendada, kohaliku sea
dusandlusega kokkukõlas, kui nad wälja
maale äriasjus sõidawad; 2) konwerentsil
esitatud riikide wahel raudtee ühendust ker
gendada ja otsekohest kaupade liikumist
awada nende riikide turgude wahel; 3) kau
banduslise transaktsioone alati krediidi pöh
zal, mis wäljamaal deponeeritud kaupade
peal baseerub, wõi küllaldaste! tagatistel, mi
da asjast huwitawd riikide pangad annud, ja
segaühisuste asutamist kergendada, mis nende

maade majanduselu erilistele tarbetele was
taks. 4) nende maade krediidi-keskasutustele
ette panna otsekohesesse ja lähedasse finansi

ühendusesse astuda wastawate asutustega
konwerentsil esitatud riikides.

111. Eesti, Läti, Poola ja Nõukogude
Wene delegaadid, kokku tulles Riias 30märt
fil 1922, kinnitawad pühalikult oma tõsist
soowi maailma rahu alahoidmiseks ning oma
otsust heades naabersuhetes elada ja Mi
küsimusi rahulikul teel lahendada.
Sel otstarbel saawad nad täies ulatuses
kõigi riikide sõjawarustuste wähendamise põ
himõtet toetama. Nad tunnistawad, et rahu
alahoidmiseks tarwilik on, et riikide piirid
ainuüksi korralikkude wäeosade wõi riigi piiri
walwurite poolt walwatakse.

Samal otstarbel peawad nad tarwilikuks,
et piiri ääres maawööd asutataks, kus ainult
minimaalne arw sõjariistus wäeosasid olla to°
hib. mis oleks mõlema naaberriigi jaoks ühe
sugune. Renede wööde laius ja wäeosade suu.

ruS. mis seal lubatud on. määratakse erilepin
gute teel riikide wahel. Ühtlasi konswteeritvad
ülalnimetatud riikide delegaadid, et waenuliste

jõudude rühmitus nende piiride läheduses
kui ka nende jõudude tungimine naaberriigi
territormmile ähwarduse rahu wastu moo
dustab. ning delegaadid tunnistawad, et iga
walitsus selle eest wastutab. kui ka territo
ruunil sõjariistus wäeosasid formeeritakse wõi

kui need salgad naaberriigi territooriumile on
tunginud.

Delegaadid on arwamisel, et kasulik oleks,

kui konwerentsil esitatud walitsused Genuas
täpipealsed kawad wälja töötaks, mille sihiks
oleks ülalnimetatud põhimõtete teostamine.

Tehtud Riias 30. märtsil 1922. neljaS ek°
femplaariS.

AntS Piip. Z. N. Meierowic». Dr. B.
v«rg Tshitsherin.
«ta.

sai aga ise tabatud ja kukkus otseti
ma ha. Üks kallaletungija laskis kõige lähema
maa pealt weel kolm pauku maaslamajate
peale. Publikumi hulgas tekkis tugew ka
buhirm, seda enam, et kallaletungijad ka
publikumi hulka paukusid saatsid olgu
ürituse pärast, olgu kartuses, et neid kinni
wõtta katsutakse. Nagu pärast selgus, oli
Miljukow kuulidest puutumata
jäänud. Nähtawasti jooksid esimesed kuu
lid mööda, ja Miljukowi kukkumist, mis tal
wististi elu päästis, tuleb nähtawasti ai
nult publikumi hulgas tõusnud kabuhirmu
ga seletada. Selle wastu suri aga Na
bokow warsti pärast kallaletungimist oma
raskete haawade kätte. Peale selle olid weel
publikumi hulgas mitmed haawata saanud,
muu seas Miljukowile poliitiliselt lähedal
seisew Eljahow.
Pärast kallaletungimist asusid kaks lask
jat kõnetooli ja pidasid kabuhirmus põgene
jatele kuulajatele ärewaid kõnesid, millest
selgus, et nad oma rewolwripaukudega olid
Wene kodanluse demokraatlisel pahemal tii
wal seiswale Miljukowile tahtnud kätte
maksta kukutatud Wene monarhismi eest.
Kaks kallaletungijat wõeti pärast publi
kumi kaasabil kinni. Kainelt mõtlejatel isi
kutel läks ainult waewaga korda neid oma
kohtu eest hoida.

Tegelik sõjakahju tasumine.
Saksa walitsus asub seisukohal, et liitla
sed õigemini teeksid km nad rahalise sõja
kahjutasu asemel wõimalikult suure osa kah
jutasusummast mitmesuguste asjade ja kau
ba näol Saksamaalt sisse nõuaksid, sest iga
puhtas rahas wälja maksetud tasusumma
nõrgendab Saksamaa majandust ja lähen
dab teda pankrotile, mis liitlastele niisama
kahjulik oleks kui Saksamaale.
Osa liitlastest on ka walmis Saksamaale
wastu tulles endi kahjusid lasta asjalikku
de wäärtustega tasuda; nii on Belgia, Jtaa°
lia ja Serbia Saksamaale ära annud smr
rSMä hulga kelMMsi "mitmesuguste kaupade
peale. Osa tellimistest on juba täidetud,
teine osa tellitud asjust on walmistufel.
Ainult Prantsusmaa nõuab kangekaelselt
maksmist puhtas rahas. Saksamaa on mit
mel puhul nõusolekut awaldanud üht osa
Prantsusmaa häwitatud maakondadest omal
kulul ja Saksa tööliste abil üles ehitad»
ehk wähemast anda ülesehitamiseks tarwi
likku materjaali ja tööriistu. Kuid Saksa
maa ettepanekud on seni tagajärjetuks jää
nud. Prantsusmaa tellis küll kord Saksa
maalt 25.000 puumaja häwitatud maakon
dade jaoks, wähendas aga hiljem tellimist
5000 majani ning tellis lõpuks tõesti kõi
gest 100 maja proowiks. Neist sajast ma
jast ei ole ühte osa Prantsuse walitsusapa
raadi loiduse tõttu tänini weel jõutud wun

Kurb lennuõnnetus merel.
Õudsest juhtumisest teatatakse „Daily MaiIile" 27. märtsist: Niami supeluskohas Flo
riida rannal on lennujaam asutatud, et suPeluswõõrastele lõbulendusid Bahama saar
tele wöimaldada. Laupäewal leiti ühe len
nuki juht, Thomas Moore, lahtiselt merelt,
wiimase jõuga oma aparaadi risudest kinni
hoides ja nõdrameelseks jäämas. Peale selle,
kui ta toibunud oli, jutustas Moore, et ta
kesknädalal wiie sõitjaga, nelja naisterahwa
ja ühe mehega, oli lendu tõusnud. Krui
murdumise tagajärjel olnud lennuk sunnitud
merele laskuma, kus tuul ta peagi ära lõh
kus. Kaks naisterahwast surnud warsti
jõuetusse: kaks teist hüpanud, hirmu pärast

Prantsuse peaminister ja We
nemaa.
Berliin, 1. aprillil. Pariisist teatatakse:
Poinears seletas saadikutekogus, et Prant
susmaa Genua konwerentsile ei
taha minna, kui nõukogude We
nemaa keeldub ametlikult sele
tamast, et ta ettepandud tingi
mised wastu wõtab. Pomcare ütles
weel, et kui Wenemaa niisuguse seletuse arr
nab, peab Prantsusmaa järelkaaluma, kas
lubatud tagatised tema õigusi ka küllalt res
pekteeriwad. ETA.
tiiUeled kealed.

Berliin, 1. aprillil. Genua konweventsi
Saksa delegatsiooni koosseis on järgmine:
Kantsler Wirth, tvälism mister Rathenau,
rahaminister Hermes. Nendega ühes sõi
dawad wüs riigisekretääri ja hulk eksperte
hullumeelseks jäädes wette, kus haikalad nad rahaasjandusliselt, kaubandusliselt, põlluma
sügawusse tõmmanud. Laupäewa hommi jcmdusliselt, laeumndu.se, teede tööstuse ja
kul olnud ka meessõitja jõud otsas. Ta tööliste küsimuse aladelt; peale selle weel
lasknud käed aparaadi küljest lahti ja kukku kolm ametiühisuste esitajat. ETA.
nud wette.
Berliin, 1. aprillil. Nagu. Pariisist tea
Peale selle on Moore weel järgmist ju
tatakse,
nõuab Prantsuse walitsus, et Ru
tustanud: Minu lennuki krui murdus 15.
penikoormat Bimist. Ma pidin liuglennul meenia tasuks Prantsuse sõjawägede ülespi
merele laskuma. Läheduses oli üks purje damise kulud Balkanil.
ETA.
kas, mille kaptenit ma hästi tunnen. Ma
Berliin, 1. aprillil. Genua kowwerentü
hüüdsin teda appi; kuid tal oli lõbus selts
kond laewal ja minu hüüdu ei kuulnud kee Wene delegatsioon Tshitsherini juhatuse!
gi. Wahe peal hakkas mu aparaat wett sisse jõudis täna Berliini. Wastuwõtmas oli
laskma. Katsusin auku oma mantliga kin teda wälisministeeriumi Jdaosakonna juha
ni toppida, kuid see ei pidanud kaua. Len taja Maltzahn ühes personaaliga. ETA.
nuk hakkas wajuma. Kaks naisterahwast
Teated Angarist.
kukkusid wette. Ma kargasin neile järele,
kuid juba olid nad kadunud. Haikalad!
Ungari sots. dem. erakond
Järgmisel päewal surid kaks teist naisterah on peale kahe aastast waikimift, üleskutse
wast; nad naersid kuni surmatunnini. Olid wälja saatnud, millest näha, et erakond wal
nad nõrgameelsed wõi tahtsid nad meid jul mis on kodanlastega walitsust moodustama.
gustada? Mina seda ei tea; tean ainult
Turaani ühisuse aasta peakoosolek
nii palju, et ma seda ööd kunagi ei unusta.
Nüüd oli weel ainult meessõitja järele jää peetakse ära 1. ja 2. aprillil Budapestis
nud. Laupäewa hommikul tundis ta, et wiibiwate Turvani rahwaste esitajate osalõpp lähedal on. Ta tõmbas oma püksid ja Mõttel.
last ja andis mulle. „Mul on nende pükste
taskus 2000 dollarit", ütles ta, „see raha
WabarUgi wõidnlaenu 9.
jääb teile." Kohe selle peale suri ta ja libi
ses wette. Mina ei tahtnud seda raha, sest
loosimine
ma ei oleks pärast wõinud oma seltsimees
oli
1.
aprillil
Eesti
pangas, seltside nina
tele otsa waadata, kui ma selle pärandusega
omawalitsule
asutuste
esitajate juuresoleku.
oleksin tagasi tulnud. Ma wiskasin püksid
Loosimise
awas
k.
2.35
min. riigikassa juha
ühes dollaritega merde. Siis sidusin enese
taja
Th.
Kaarik.
kinni ja ootasin. Mul oli niisugune pöö
Wõidulaenu Piletite loosimisel ivõitsid
rane nält, et oma sõrmeküüsi närisin. Lähe
järgmised
piletid:
duses ujus üks wana saaba. Selle püüdsin
Peawõit 259.099 marka
wälja ja närisin teda. Mitmest laewast
kandis wool mind mööda, kuid appi hüüda seeria 8886, pilet 41.
ma ei suutnud, sest ma ei saanud toonigi
Wõit 109.999 marka
suust wälja. Km päästjad mu leidsid, olin seeria 6646, pilet 57.
ma parajasti otsusele jõudnud, wette hü
Wõit 59.999 marka
pata.

seeria 8838, pilet 23.

Wõidud ä 10.909 marka
Valitsuse usalduseatvaldus Inglismaal.
Seeria 4880, vilet 57
Berliin, 1. aprillil. Nagu Londonist tea
„ 5975, „ 27
tatakse, otsustasid iseseiswad wabameelsel
damentidele paigutada.
1578, „ 19 .
2442, ~ 5
Niisugune on heakstegemise probleemi keelduda usaldust awaldamast walitsusele
Genua konwerentsi suhtes, kuni konwerentfi
9658, „ 43
tegelik külg! mr.
programm on piiratud. ETA.
Wõidud a 5999 marka.
Waba kauplemine Moskwas.
Seeria. Pil. Seeria. Pil. Seeria. Pil.
Rasked lumesaod Inglismaal.
9842 39 5303 94 6735 109
Nõukogude Wene walitsuse „Nep" (uus
London, 1. aprillil. Mitmes kohas Ing
8469 25 2536 40 3919 32
majanduspoliitika nowaja ekonomitshes lismaal on rasked lumesavd. Lõuna-Wa
1697
81 2242 75 9309 11
kaja poliitika) on Mosklvas juba suurepära lesis möllawad kanged lumetuisud, nagu
7142
6 5271 46 9056 29
feid resultaate saawutanud, seda suurepä sarnaseid seal 21 aasta jooksul ei ole nähtud
Wõidud a 2000 marka.
rasemaid, mida terawam wiletsus walitseb
ETA.
Seeria. Pil. Seeria. Pst. Seeria. Pil
Wene näljapiirkondades.
5116 11 6282 55 4629 7
Kõik Washingtoni lepingud kinnitatud.
Kinninaelutawd ustega ärisid Mostwas
487 5 1199 8 9251 51
peaaegu enam ei ole. Tuntud Jelissejewi
London, 1. aprillil. Kõik lepingud ja
6173 9 1169 92 248! 82
kaupluse Mrad on täis shokolaadi ja küpsi kokkulepped, mis Washingtoni konwerentsil
9518 30 7350 99 1098 58
fctb; leidub wäga Käid kingade ja kübarate tehti, on nüüd Ühisriikide senati Poolt räti
6739 17 6041 16 7999 87
kauplusi: moodiäride aknatel on wälja pan fitseeritud. Pärast seda kui kõik oppositsioon
8072 32 1844 74 2702 43
dud 1922. a. moodilehed. Kaupluste esi kokku warises, wõeti kõik kuus lepingut wä
7047
72 4407 19
külgi ehiwad plakaadid: «orderit ei ole wa chem kui nädala jooksul wastu. ETA.
Wõidud a 1999 marka.
ja!" „wabamüük kõigile!" jne. Waba on
(Seeria.
Pil. Seeria. Pil. Seeria. Pil
müük muidugi ainult neile, kel taskud mil
Suftria exkeiser surnud.
2579 64 3242 62 9266 25
jonitega täis topitud.
London, 1. aprillil. Funchalift telegra
8424 11 7430 41 6516 96
Moskwas on awatud hulk kohwimaju feeritakse täna Reuterile: Endine Austris
5692
19 8172 70 7944 41
muusikaga ja mustlastekooridega. Lillekaup
keiser Karl suri. ETA.
2278
4 7804 37 8192 17
luste aknatel ilutsewad hiigla lillekimbud ja
6903
99 7654 69 3956 6
kaunid lillekorwid. Iseloomulik on kuulu
Barbaarne wöte.
7834
68
7823 10 4421 36
tuste hulk, mis soowitawad muusika, tantsu,
6434 25 7341 96 7969 76
Berliin,
1.
aprillil.
Berliinis
ilmuw
baleti j. m. tunde.
2169 21 1232 48 3685 59
Wene leht „Rul" teatab, et poliitilise osa
Awatud on jälle omapäraste mänguasja konna Poolt Petrogradis palju wäljamaa
9187 19 2024 76 2392 58
de kauplused, kuigi töö enam nii hea ei ole lasi on arreteeritud. «Krasnaja Gaseta" ar
8316 36 3307 40 4636 67
küi esine sõda. Raamatukauplused, kust hil wates olla niisugused pantwangid
910 78 G 909 70 9236 I
juti ainult Marxi töid wõis osta, pakuwad
8570 37 2329 68 3810 3
kõige paremaiks kindlustuseks
kõigi maade kirjanikkude romaane wenekeel
6216 52 7531 45 1454 76
Wene delegatsiooni julgeoleku
ses tõlkes.
902 76 3502 65 1175 26
eest wäljamaal. ETA.
Wäljamaalaste peale mõjttatat eriti ülla
4474 16 6570 28 4937 «
tawalt toiduainete kaupluste waateaknad,
1096 11 6439 78 1497 85
Usgari-Austria wahelised kaubawahetuse
mida täidawad hiigla-fterletid, kaawiari
9400 1 3999 48 8728 88
tünnid, määratu suured juusturattad, apel «Supidcrmised on ajutiselt katkestatud. Ar«
5599 58 8818 « 339 *
finid ja muud maiustused.
westowaSti algowAb aga nSupidaised jällegi
9974 10 4191 89 M 4 <M
lähema? SM?. ETA.
KgaükS, kel »ähe«i raha. ostab toiduai
1771 48 38 88 ST* 7?
neid, et neid srmre kasuga edasi müüa. Nn
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Nahwamajandus.
Popsikohad CeStiS.
Statistika" toob andmed popsi
kohtadest Eestis. Selgub, et üle riigi, peals
Petseri ja Naroowa taguse maa, on rendi
tud talumaa Peal kokku 9560 popsikohta, mis
5 ja wähem tiinu suured. Neis popsikohta
deS elab 36.254 inimest, nimelt 17.141 meest

ja 19.113 naisterahwast. ühe popsniku
keskmine perekond on 4 inimest. Rukist pee
takse popsikohtadel wähe maas, kartulid ja
aiawiljasid rohkesti. Iga 100 popsikoha koh
ta peetakse 31,7 hobust, 92,1 lehma, 205,8
lammast ja 94,4 siga. 6438 popsil on oma
hooned, 3122 aga renditud.
Wäliswaluuta küsimus Lätis.
Riia börsekomitee on rahaministeeriumid
palunud kitsendusi ära kaotaba, miS wälis
waluutaga kaubitsemisel on. Seletatakse, et
salajane wallmtaga kaubitsemine kestab
takistustest hoolimata edasi. Pankades ei
ole praegu wäliswaluutat rohkem kui
50.000 Inglise naela. Tuleb wäliswaluuta
järele nõudmine, siis on pangad mõne päe
waga tühjad ja Läti oma rahakurs hakkaks
jälle langema.
Lati tvälislaen.
Riia lehed teatawad, et Läti rahaminis
ter pärast Genua konwerentsi jälle wälja
maa kapitalistidega Lätile laenuandmise ja
emissioonpanga asutamise asjus läbirääki
misi tahab jätkata.
WenewSliskaubanduS ja Wene
* põllumees.
.Lulewad teated, et seemnewilja kätte
muretsemine Wene põllumeestele ei lähe nii,
kuidas olid katvatsused tehtud. Ei ole jaa
madesse nii palju jõutud wilja wedada, kui
tarwis, ja weel pahem on lugu jaamadest
maale wedamisega. Wene teed on armetud
ja inimestel ei ole hobuseid, wõi hobused on
nõrgad.

See on asja üks külg. Riik on wõtnud
oma peale suura ülesande, mida tema ei
suuda korda saata.

Tahab nüüd Wene põllumees ise seemne
wilja wäljast muretseda, siis on soe temal
praegustes tingimistes wõimataks tehtud.
Olgugi Wene põllumehel head sõbrad wäl
jamval, kes walmis oleksid temale wiljasee
met muidu saatma, läkitamine on wöimata.
Postiga ei ole wõimalik saata: Wene wõi
mud lubawad saadetused ära konfiskeerida.
Wene wäliskaubanduse komissariaadi osa
kondade kaudu wõib ainult wagunite wiisi
läkitada, aga niiwiisi wõib ärimees kaupa
tellida, mitte üksik põllumees, kellel ainult
wäike osa seemneid waja. Nii on Wene
põllumees nagu traataia taga kinni ja peab
ainult lootma nõukogude wõimude abi pea
le, mis aga kahtlane.
Paistab wõõrastaw olewvt, et Wenemaa
le ei lasta isegi kingitust sisse, aga ometi on
iee nii, ja seda peetakse Wenemaa huwides
tarwilikuks.
Selge on, et sel wiisil Wene põllmnajan
brrst jalule ei saa.

Rendile andmise SiguS Wenemaal.
„MoSkowskaja Promöshlennoft" awaldab
ülewaate Moskwa ja ümbruskonna tööstus
asutuste rendileantnnise kohta. Dekreet ren
dile andmise õiguse kohta ilmus 5. jmmil
1921 ja juba augustikuul samal aastal al
gas tööstusliste ettewõtete rendileandmine.
Rendile anda otsustati umbes 1000 ettewö
tet. nendest 192 tekstiilettkwõtet, 97 toiduai
nete walmistamise ettewõtet, 68 metalltöös
tule ettewõtet, 71 nahatööstuse, 30 keemia
tööstuse, 25 puutööstuse, 83 ehitustööstuse,
34 poligraafilist ettewõtet ning 400 pagari
äri ettewõtet. Rendile wötmise kohta tuli
1289 palwekirja ja nendest oli üle 50% pa
gariäride rendile wötmise kohta siSse antud.
Kuni 1. jaan. 1922 tegi Moskwa rahwama
janduse nõukogu 21 lepingut 285 ettewõtte
kohta. Nendest oli metallitööstuse ettewöt
teid 40, tekstiiltööstuse ettewõtteid 23,
keemiatööstuse 26, põllumajanduse 41,
pagariäride 94, poligraafilisi 16, naha
tööstuse 22, silikaadi tööstuse 7 ja
puutööstuse ettewõtteid 12. Rendi aja
pikkus määrati I—6 aasta peale kindlaks.
Keskmised toodangust mahaarwamise prot
sendid Moskwa rahwamajanduse nõukogu
kasuks on: metallitööstuses 10%, tekstiil
tööstuses 4—7%, keemiatööstuses
10%, pvutööstujes 10%, põllumajandU"
ses &%, pagaritööstuses 3—6%,
nahatööstuses 4—6%, Poligraafilises
tööstuses 90% ja silikaadi tööstuses

pa'we põllumeestele.
Kartulikaswatus on EeStiS tähtsale ko
hale tõusnud, iseäranis aga riigi põhjapool
ses osas: kuid kuidas see arenemiskäik on
olnud ja misfugrtfeS seisukorras ta praegu
on, selle üle pole nooremal Pölwel küllalt
selget ülewaadet, km lühikesed statistilised
andmed külwipinna ja saagi suuruse kohta
maha arwame.
Peale selle on paljudel põllumeestel kar
tulikaSwatuse alal mitmesuguseid tähelepa
nekuid ja kogemusi, mis nad hulga aastate
jooksul tegelikust elust on kogunud, näit.
kartuli muldamise, poolitamise, wäetamise
jne. kohta, kuid mis tihti teistele täiesti

5—80%. üldse sai Moskwa rahwarnajan
duse nõukogu kuni 1. jaan. 1922. a. kõigilt
tööstuseharudelt 7528517000 rubla. Need
toodangust mahaarwatud protsendid on aga
rendilepingute puudulikkuse tõttu kaunis
raskelt kättesaadawad» Rentnikkudega sõl
mitud lepingud ei anna nimelt mingisugust
kindlustust, et rentnik tõepoolest kõik oma
peale wõetud kohustused täidab ja teiselt
Poolt on selgunud, et naturaalprotsentide
mahaarwamine toodangust wäga ebaõnnes
tanud samm on ja wiimase! Moskwa rahwa
majanduse nõukogu eestseisuse koosolekul teadmatuks jääwad.
soowitati sellepärast rendimaksu juure rahoS
Et wanemate tegelikkude põllumeeste
üle minna. ETA.
raudwara mitte kaduma lasta minna, selle
pärast on waja seda kokku koguda ja kirjan
Jaapanlaste tegevms WladiwostokiS.
duse kaudu kõigile kättesaadawakS teha.
Kaupade weost Wladiwostokki ja sealt
Gelles mõttes ongi järgmised küsimused
wälja on '/« Jaapani laewadele 1921. a. ülesseatud millede wastused kokkuwõetult
osaks saanud. Ameeriklased arwawad, et ülewaatlikumat piltt kartulikaSwatufe kohta
tänawu Mandshuriast Wladiwostoki kaudu Eestis annaks, kusjuures on püütud ühtlasi
wilja üksi umbes 252.000 tonni Jaapani ka tegelikkude põllumeeste tähelepanekud
weetakse. Et Mandshuria Produktisid Jaa kokku koguda.
panisse wedada, on Jaapani äri- ja lae
waühisused aktsiaseltsi asutanud, mille pea I. Küsimised kartulikaswatuse ajaloolise osa
kohta:
kontor Harbiinis ja harukontor Wladiwos
tokis, nagu ~Times Trade Guppl." teatab.
1) Mii aastatel hakati teie ümbruses
kartulid (kihelkonna nimetuS) aedade asemel
Lehetubaka wäljawedu Poolast
põldudel kaswatama? 2) Millal (aastad
on ära keelatud.
umbes) kuhugil hakati neid juba müügi
jaoks kaswatama: kuipalju neid siis maha
Guhkrusaak Rootsis.
tehti? 3) Kuidas on kartulikaSwatuS ta
Rootsi suhkrusaak on läinud aaStal suu majapidamise sissetulekute, jõukuse ja talude
rem olnud kui kunagi enne. Ka hinna poo priiksostmise Peale mõjunud? 4) Kuidas
mõjus kartulikasw. talu põldude jaotamise
lest oli ta suurem.
peale (3 wälja asemel 4 jne.) 5) Kuidas on
ta loomakaswatuse (sead) peale mõjunud?
Saksamaa sisse» ja wäljawedu.
6)
Mitu % talu sissetulekust on kartuli
Saksa raha odawamaksminemise pärast
wõiks arwata, et Saksamaalt kaupade wäl kaswatuse müügi läbi saadud, kui selle koh
jawedll suuresti on kaswanud. Inglased ta raamatudesse märkusi on tehtud? 7) Kõik
on Saksamaa sisse- ja wäljaweo summad muud teated, nagu kartuli saagid ühel wõi
oma raha peale ümber rehkendanud ja selle teisel aastal, nende hinnad jne., mida iga
järele tuleb awalikuks, et Saksamaa wälis üks tarwilikuks loeb Eesti kartulikaSwatuse
kaubandus on wähenenud. Läinud augus ajaloo kohta ära tähendada.
Nende küsimiste peale wõib ainult kõige
ii» -li Mwi õttWinK..
wakematt inMtStö "käefk teateid" saadan
zaanrmns aga 1514 milzom naelfter
lingit. Wäljawedu on sellesama aja jooksul 11, Küsimised kartulikaswatuse praeguse
21% miljoni naelsterlingi pealt 17% miljo
seisukorra kohta:
ni peale langenud.
1. Kuidas sünnib sügisene ja kewadine
kartulipõllu harimine (aeg, künnisügawus).
2. Kas pannakse seemnekartulid lahtiaja
Kaubahindade lüfsimlite sns>
tud loogudesse wöi muul wiisil maha (ta
lismaal.
sasele maale, saha taha jne.): wagude laius.
..Times Trade Suppl." ülewaatest näe
me. et puuwillade hinnad wäga kindlad on.
Willadel langes hind märtsi algusel paar
TaMnna turu Aewaade 3k.
pensi naela pealt parematel sortidel ja jäi
märtsil.
siis püsima. Odawat sorti willadel on hind
Mimased sulailmad ei ole ka turu peale
jaanuarist saadik paigal püsinud.
Linu on 1. jaanuarist saadik 2800 tonni oma mõju awaldamata jätnud. Võrreldes
Inglismaale weetud. See hulk ei wasta möödaläinud nädalaga, on mõnda sorti saa
tarwidusele. Sellesama aja jooksul on üle duši turule õige wahe toodud, kuna teisi sor
15 miljoni rmttyardi linast riiet wälja wee tisi selle asemel jälle rohkem. Iseäranis roh
tud. kuna läinud aastal ainult üle 4 mil kesti oli wärskei liha ja puid toodud. Wist
joni ruutyardi wälja wiidi. Leht tunnis katsutakse lume teed weel kasutada, seni kaua
tab. et kindluseta on, kui palju linu weel kui wõib.
Kalaturg wõrdlemisi harw, kuid hindades
saada wõib. Siiski on Riia linade hind
iseäralisi
muudatusi ei ole. Nii nõuti wärS
16.—23. märtsini langenud, kuna liri ja
ketest
kiludest
10—11 mk., räimedest 9 m?.,
Belgia linad pärast langemist 9.—16, märt
wöiksematest tintidest 9—lo mk., suurematest
sini hinnas püsima jäid.
mk., latikatest 25 mk., haugidest 22
Nahahind on püsin?. Ta oli märtsi 20—30
25 mk., ahwenatest 15—20 mk., siigadest 40—
lõpul 1 Pens naela pealt odawam km det
60 mk., rääbistest 83 mk., tünnikiludest 12
sembrikuu lõpul.
Nisude hind hakkas 9. märtsil langema mk., soolatud räimedest 7—9 mk.
Wasika- ja sealiha rohkesti. Terme wasi
ja langemine on kuni 23. märtsini edasi
kate
kpupa müües nõuti naelast 10—13 mk.,
kestnud. Paremat sorti Kanaada nisudel sealihast
21—33 mk., lambalihast 20—23 mk.,
langes hind 66 shill. pealt 02 shillingi pea loomalihast 940—450 mk. Puud. Naelawiisi
le 480 Inglise naela eest.
müües küsiti sealihast 19—25 mk., lambalt,
Riis seisis märtsikuus ühekõrguses hin hast 20—25 mk., wastkalihast 9—14 mk.
nas ja on üleüldse detsembrikuust saadik
Keedetud koorewõi nael 82—85 mk., köö
wäga mahe langema kippunud. Siami uue giwõi 65—75 mk., hapukoor 35—38 mk., ko
lõikuse riis on weidi kallim kui ivana.
hupiim 12—15 mk., juust 30—85 mk., mürske
Kakao on kõikumiste järele weebruaris piima toop 12 mk., pudel ..EStoonia" pii
märtsikuus seisatama jäänud. Keskmistel mu 13 marka.
sortidel tõusis hind paar shillingit tsentneri
Kanamuna paar maksis 14—18 mk.
pealt.
Leiwahinnad niisama Rotermanni. kui
Suhkru hind seisab kindel.
laualtmüüjatel, on endised.
Peale Brasiilia kohwi tõusis hind teis
Odrajahust küsiti 265 mk. puud. rukkija
tel kohwi sortidel märtsikuu alguses ja pea hust 295—300 mk., otradest 225 mk., kaertest
tas 18,-23, märtsini.
200 mk., ernestest ja tangudest 300 mk.
Metallidest on ainult malmil ja raual
Kartulihinnad kerkinud nõuti tshet
hind 16.-—23. märtsini jälle 5 shillingi osa werikust 70 mk. (möödaläinud nädalal 60—
tonni pealt langenud. Seatinal tõusis hind 65 mk ). Teiste juuvewilja hinnad on. ew
üks naelsterling tonni pealt. Teistel me» dised. Wärskekapsa naelast makseti 3—4 mk.,
tallidel püsis hind neil päewil paigal.
hapukapsastest 5 mk.
Puuturul hinnad mitmesugused. Nõuti
Kulla hind Inglismaal
koormast 600—1500 marka.
tõusis märtsikuu esimesel Poole! ja hakkas
siis tagasi langema, 18. märtsi! maksis unts
La«te'a!tse teated.
95 sh. 9 pensi. 84. märtsil aga 44 % !0
Cntcnit*
tti mfefh tari ftcienßtlnL
pensi. Hõbeda hind on märtsi neljandal
nädala! wäga wähe kõikunud.
Eesti wabariigi ja Ameerika abiandmist
seltsi wyhelis, senise lepingu javelU HMe

sügawus mitmesugustel maadel jne.
3. Mitu puuda seemnekartulid Panete
ühe tiinu peale maha: kas on need enam
wuhein ühesuurused wõi suured ja wärkied
kartulid segamini: kewadel oleks fooimtaw
100 harilikku seemnekartulit ära kaaluda ja
nende raskus ülestähendada.
4. Kui palju wahet tollides jätate utti
kute seemnekartulite wahel wagudeS? Kewa
de! oleks wäga soowitaw kolme mahapanditd
wao pealt a 5 sülla pikkuselt kartulite arw
ära lugeda ja ülestähendada. 5. Kas olete
seemnekartulid poolitanud wõi lõiganud,
mis sordiga ja missuguste tagajärgedega?
6. Kui palju ja kuna olete kartuli wa
gusid äestanud ja mullanud (mitu korda).
7. Kui suur on teie keskmine kartuli
saak puudades ühelt tiinult korralikul aaS
tal olnud (suured ja wäiksed kokku)?
8. Mitu % üleüldisest saagist olete oma
karjale söötnud (sead, lehmad jne.)
9. Missugused on teie talu wõi lähema
ümbruse põllud (liiwased. sawised jne.).
10. Missugust kartulisorti teie kaSwa
tate?

11. Peale selle oleks soowitaw teateid
saada kartuli kohast külwikorras (rukki, ris
tikheina jne. järel), wäetamisest, mahapane
mise aja kohta wõrdlemisi teiste põlluwilja
dega, harimise riistadest, haigustest, üle
talwe hoidmisest, loomadele söötmisest me.
Wiimase osa nr. 1., 2., 3., 4.. 5., 6., 8.,
ja 11. küsimiste kohta oleks wäga soowitaw
wastuseid saada ühes teie isikliSte tähelepa
nekutega wõi kogemustega, näit. kuidas on
künni sügawuS ja aeg kartulisaagi peale mö
j unud jne. Wastused palun ainult nende
küsimiste kohta saata, mida teie kindlastt
teate, teised wahele jätta. Teated olgu oma
talu kohta (lühidad ülewaated oma ümbruse
kohta on ka wäga soowitawad).
Juure lisatud olgu ka kirjasaatja niini
ja täielik aadress.
Parematele kirjatööde siSsesaatjatele, keS
täiesti asjalikke teateid annawad, määran
oma älanägemise järele tasuks ilma bin
nata parand. kartulisordi ..Kaüwrpoja"
seemet 20—40 naela. Kirjatöö lündamiiek
wõctatte arwesse ainult sisu, mitte, ttiiiega
õigekirjutus. Wastuste wiimane sislef.utt.
mi?.! tähtaeg on 1. juuni f. a.
Lcedan rohkesti kaastööd tegelikkude
põllnmeesic poolt.
JuliuS Aamisepp.
Jögewa wrdikaswatuS, Jögewa kaudu.

wiimane warustada Eesti lastekaitse ühin
gut toiduainetega kuni 1. juunini. Nüüd
on lastekaitsel korda läinud Am. ab. selt
i toetuse jätkamist kuni 1. septembrini nõu

tada.

Am. ab. selts annab riisi. übe. suhkrut,
kakaod, ja raswa, kuna ühingul korda on läi
nud omalt poolt nende ainete täiendamiseks
piima ja nisupüüli anda, mis kõigile osa
kõndudele senisel arwul wõimaldaks laste
toitmist wähemalt 1. septembrini 1922. a.
1913. 1920, a. toideti Eestis kuni
84.000 last; 1921. a. 40.000-20.000 last ja
1921. a. nowembrist alates toidetakse 10.000
last, mis osakondade järele järgmiselt kuju
neb.

Baltiski linn 80 last, Sindi 100, TüriAlliku 100, Nõmme 300, Kärdla 150. Wih
jandi 250, Haapsalu 350, Wöru 300, Paide
400, Pärnu 500, Tartu 1000, Narwa 1000,
Wiru maakond ja Rokwece linn 1200, Pst
seri maak. 9000 ja Tallinna Unna marju
paikade ja Keila alewiga 2470 last. Tallm
nas tegutseb praegu 8 toitluspunkti.
QOO _

,Ruberoid'
#« tiigeparem fatufefatmife ma>«r>aal.
Saada kontorid .Evast-, Tallinnas,
Sauna län. nr. Z. ktt. Z, könetr. sss.
Kirjawadtused.
Boheme. W. Tännasilmas. Reie ar«
wates ei ole õpetajate rohkus teie wallale
mitte õnnetuseks, sellekohane sõnum ei il
mu.

. Jõgisool. Valume sSnmmsaatmist

laikata.

Toimet, saadetud kirjandu».
. EeSti VtattStika kuukiri nr. I—S. Kesk,
büroo wÄjaonne 19L2. o. Hind 830 morH».
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Plhja-Cesll põllumeesle kesksellfi peakoosolek

PSewauudised.
fiattt* elanMude protest Lau
ra ühendamise waStu Lätiga.
Lauta 16 Wene küla elanikkude poolt on
walitfufele saadetud üle tuhande allkirjaga
waruStatud palwe, milles tungiwalt soowi
avaldatakse, et Petserimaa Lairra maanurka
lepingutega mitte ära ei antaks Läti rnaba
riigile. Paljud palujad, kes võitluses wa

8. AsunduSseaduse eelnõu 1. osa: riikli
kust maatagawarast lahutatavate maakohta
de põlisest tarvitamisest põllumeeste Rii
gikogu rühma ettepanek.

peeti ära 1. aprillil, Tallinnas, ..Lootuse"
seltsi ruumides.
KooSolek, mille algus kella 12 peale mää
ratud oli. algas alles kell pool 2, milleks
ajaks ka koosolekule olid kogunud umbes 30
esitajat 7-me seltsi poolt, (üleüldse on prae
gu keskseltsis liikmeteks 34 põllumeeste

9. Palgaalammäära seaduseelnõu Rii
gikogu liigete J. Piiskan, P. Keerdo. E. Stä* seltsi).
gu ja J. Wanja ettepanek.
Koosoleku awas põllumeeste keskseltsi
IV. Seadus Ahwenamaa saarte mitte nõukogu esimees A. Saar, keda ka koosoleku
kindlustamise ja neutraliseerimise konvent juhatajaks waliti: kirjatoimetajateks waliti
baduse eest eestlastele lähenenud, iibes nende
siooni kinnitamise kohta—riigikaitse ja wä A. Johanson ja A. Adler.
ga 1918. ja 1919. a. enamlaste salkade ivas lisasjade kommisjoni ettepanek.
Uuteks feltsiliikmeteks wõeti wastu:
tu wSideldeS. juhivad walitsuse tähelepanu
Mardu-Kolowere põllumeeste selts ja Asu
nende tõsiste põhjuste peale, mis ei luba
küla põllumeeste selts.
Laurat Eestist lahutada. Need on: 1) ma
Keskseltsi läinud aasta tege
jan d u SI.—heade teede tõttu on wõimalik
wuse aruande kandis ette A. Jür
PetseriS ja teistes tohtis turgu leida põllu saa
mann. Läinud aastal paranes keskseltsi te
duStele, missugune wõimaluS aga Latvia
gewus tuntawalt. Aasta jooksul palgati 11
alla kuulumise korral PuudukS: 2) hari
uut instruktori juure, nii et aasta lõpul
d u S l i n e Petseri keskkool, kui mitte tou
igas maakonnas üks põllutöö ja teine karja
gel asuw, wõimaldab ka waestele lapsi kooli
kasvatuse instruktor tegutsesid: peale nende
saata: S) usuline Petseriga ja tema
TERWISEKOSUTAWAD
olid weel üldiseks tarwitamiseks hobusekas
Ümbruskonnaga ühendab venelasi tradit
watuse. aiatöö, majapidamise ja masinate
sioon, sest Petseri klooster on õlge usulistele
mitte ainult usuliselt, waid ka ajalooliselt
instruktorid ja maaparanduse alal üks
instruktor-tehniker.
armas. Lõpuks tähendawad palujad imel,
et ainult 10% Laura elanikkudest on lätla
Maaparanduse wastu oli põllumeeste
MQOA VEINIKAUPLUSTES
sed, kuna 90% on wenelafed, kellel midagi
seas jälle suuremat huwi märgata, nii et
ühist ei ole Läti wabariigiga. ETA.
keskseltsi juures endiselt edasi töötawa maa
LACRIMA CHRISTI MK-625.paranduse büroo tegevus järjest suurenes,
kuid et aineliste! põhjustel seal ainult üks
MALVASIA
650.Tallinna arwekoja tähed aju
tehniker ametis oli, siis jõudis see waewalt
tise maksuwah endina liikuma
liht wäikest osa kõigist soowitud töödest teos
MONTECHIARO OASTI •• 650toda. Peale sõjaajal pooleli jäänud maa
pandud.
varanduse tööde jätkamise ja lõpule wii
VfRMOUTH
"
650.Kergenduseks kaubanduslisele läbikäimi
mise oli suuremat nõudmist ka uute eeltöö
sele on riigikassa peavalitsus Tallinna ren
CIPRO PASSITÖ - 725.de peale märgata.
teile luba annud maksmistel wastu wõtta
Läinud aasta märtsikuul korraldas kesk
ka Tallinna arwekoja maksutähti, kuid ainn.lt
selts
PõhfwEesis põllumeeste päewa, kus
neid, mis kannavad Eesti panga märki:
2gronoomilise
abiandmise ja Eesti põlluma
..Eeiti pank" ja kahte allkirja.
jandnse arenemise sihtjoonte üle lähemas
Need on 10.000- ja 25.000-margalised
tulevikus seisukoht wõeti. Samuti korral
maksutähed. Ka wäljamaksusi toimetab ren
dati ühes Lõuna-Eesti põllumeeste keskselt
tci neis arwekoja maksutähtedes, kuid luitte
siga instruktorite kursusi, et ametis olewaid
sunduslikult. Arwekoja tähtedel on nälja
instruktorid paremini ettewalmistada.
andja Panga (A.-G. „Harju Pank" ehk A.-S.
Keskseltsi poolt peetakse ülewal praegu
..Krediit Pank") templid ja allkirjad ning
ka
põllutöö-keskkooli
Jäneda mõisas. Ka on
indoSsament. .ii -.-v: n m
ptr AOAopqJbJttkumlksek
väljaantud ajakirja ..Põllumees" mille lu
Selle korralduse tõttu on Tallinna äri
geks teha, millest ja kui
gejate arw järjekindlalt kaswab.
publikumil wõimalik tarwitada pikemal ring
das likööre ja magusaid vei
Kassa läbikäik oli eelmise aastaga lvõr
käigul emissioon-panga poolt kiMus
reldes pea wiie kordseks tõusnud, sest et
ne valmistatakse, soovitame
tatud maksuabinõud, miS sularaha tartvi
peale maakonnawalitsuste, seltside ja ühi
tuleva nädala jooksul kine
dust WVikS wähendada. ETA.
süste
toetuse tuli sisse 799.370 marga suu
matograafi MPassashi* kõige
rune abiraha walitfuse poolt. Sissetule
Svidul, d buKtysed randteeU
suuremat Itaalia likööri ja
kute üldsumma ulatas 1.016.673 marga pea
magusa veini tehast
le, väljaminekute summa 1.064.386 mrk. 25
Raudtee ametnikkudele lubatud Priisõi
dud ja muud söiduhõlbustused on nüüd
penni peale, nii et aasta algu! olew 30.000°
Martin & Rossi, Turin
laiendatud ka raudte töökodades päewa ai*
margaline puudujääk aasta lõpuks 47.713
we! teeniwatele tööjududele, raudtee Peate
mrk. 25 pn. Peale tõusis.
vaatama minna. Firma on
Läinud aasta jooksul on toimepandud
haSteS teeniwatele ametnikkudele ja riigi
asutatud 1843 ja maailma
raudtee politsei jaoskondade teenijatele.
81 põllumajandusliit kursust, kus keskseltsi
väljan&itustel 7 riigi vappi,
Kaitsepolitsei kohta olid reisihõlbuSwse
instruktorid ettelugemist pidasid, ning mil
13 Grands Prix'i, ning 45
tingimised maksawad juba 1920. aaStast saa
lest üldse 4841 isikut osa wõtsid. Neist
dik. Sarnased HSlbuStused pannakse nüüd
kursustest oli: pSllumajanduslisi 45
auraha omandanud*
maksma La kriminaalpolitsei ametnikkude
(2730 osawõt.), karjakaSwatufe kursusi
ftohta.
15 (1049 osawõt.), aiatöös 9 (554 osa
Tariifi nõukogu on wälja töötanud kowa,
wõt.). majapidamises 6 (252 osawõt.),
kuidas wsimaldada mõnele riigile riigiamet,
hobusekasvatuses - 5 (228 osawõt.) ja sulg
nikkudest iga rongiga sõita. Sarnased oleks
ja wäikeloomakaswatuses 1 (88 osawõt
aktsiisi ja terwishom ametnikud ning kohtu
jaga). Maakondade järgi on kursusi toimeTallinna sõuumet.
uurijad.
Pandud Läänemaa! 25. Virumaal 19,
Järwarnaal 16, Harjumaal 19, Saa
Eesti optantide liidu peatöös
Raudt««la»te opr!ll!ku« vaik.
remaal 9.
olek
Tegewuse aruanne ühes kassa aruandega
Sellekohase raudteewalitsuse otsuse järele
Peeti
pühapäewal.
S.
aprillil
..Lootuse"
seltsi
kinnitati
koosoleku poolt.
Maksetakse raudteelaStele aprillikuu palk
ruumides.
Koosolekule
olid
ilmunud
ligi
KäeSolewa
aasta teg<»wuskawa
järgmiselt wälja:
ja eelarwe
Liini peal kuuteenijatele 7. aprillil esime kaudu 40 liiget.
Läinud aasta tegewuse aruandest, mida kandis ette Jürmann.
se poole kuu palk ja Tallinna» 11. aprillil
KäeSolewa aasta tegewus-kawa oleneb suu
liidu esimees ette kandis, selgus, et optanti
terwe kuu valk.
Päewatöölised saatvad pühade eel Märt de 5-» liiduliikmete käekäigu parandamiseks rsSti ora eelarwest mis aga kaunis suure
mõndagi 'ata teha suudetud on. Nii on wa puudujäägiga kokku on seatud. Tuled selle
sikuu teise poole kätte harilikus korra».
litsuse Poole roa märgukirjadega esinetud eest hoolitseda et igas maakonnas kaks
'"" —"000
optantide waranduste kohaletoimetamise as instruktori oleks, peale selle peab ka keskko
iul Wenemaalt, mis mitmeti wastawaid has instruktorite arwu suurendama, eriti
Rii«ikoa« koosolek
korraldusi kiirendanud. MajanduSlife olu majapidamise alal. Ehitüs-inftruktori ei
pn eSmaSPäewvl, 8. aprillil kell S p. I
korra tõstmiseks on põllutööministeeriumilt suudeta Palgata, ehk see küll wäga tarvilik
ISO normaal talukohta saadud, mis optan oleks otstarbekohaste ehitusplaanide wäl
Päevakord:
iidele määratud. Seni on
jatöötamiseks: samal põhjusel kaotatakse ära
1. Raudtee seaduse § 152 (W. G. K. 12.
ka ehitusbüroo.
wälja
antud
92
talukohta.
Mavsoowiawal
köide) täiendamise seaduS redaktsiooni
dustega
on
uueks
tegewusaastaks
114
liidu
Eelarwes on wäljaminekuid 2.041.760
kommisjoni ettepanek.
liiget
esinenud.
2. Elukorterite ehituslaenu seadus
Eesti Runase Risti pidu,
Pikemaid möttewahetusi sünnitas optan
redaktsiooni kommisjoni ettepanek.
iide
waranduste
tväljaweo
korraldus
Wene
mis
laupäewa
õhtul „Estoonia" mõlemas
3. Siseministeeriumi koosseisu ja pal
saalis ära peeti, wõib aineliselt enam-wähem
gamäärade muudatuste seadus rahoasjan maalt.
Juhatusse waliti liidu lahkunud juhatuse kordaläinud lugeda.
duse kommisjoni ettepanek.
Kuigi publikumi sel määral ei olnud il
liige
Turwa tagasi, uuteks juhatuse liikme
4. Koolimajade ehitusfondi seaduS -- 3.
munud, nagu soowitaw oleks olnud, wõib
teks waliti Simm ja Keema. —L~lugemisel.
Punane Rist, nagu ustawalt poolt kuuleme,
5. ChituSPeawalitsuse ja tehnilise ehitus
Põhja-Eesti
põllumeeste
väew
mõne sajatuhandelise ülejäägiga rehkendada.
komitee siseministeeriumi alt teedeminiStee
Arwatakse, et publikumi tagasihoidlik pi
Peeti eila end. «Lootuse" ruumide». Gonsiori
riumi alla ülewiimiss seadub 3. lugemisel.
S. MeriaSjanduse peawalitsuse ja lae tän. ära. Päewakorras oli terwe rida refe dust osawõtmine olnud tingitud sellest, et
wsfvidu ameti kaubandus-tööStuSminiStes raate mitmesuguste, põllumeeste eluSse pu <- Piletite eelmüük küllalt hästi ei olnud or
riumi alt teedeministeeriumi alla ülewiimi tuwat» füfimuiU üle koosoleku juhatajaks ganiseeritud.
Nendel aga. M pidule ilmunud olid,
waliti K- Tonkmsnn (Läänemaalt), fekretää
fe seaduS 2. lugemisel.
ei
jäänud
eeskawa täitmise ja hea tuju suh
ri?S
A.
Adler.
7. Riigi 1922. «. eelamp —2. lugyniOjawõtjaid pvlluznM gli ilmunud wahe. tes midagi soowidg.
.

marka ettenähtud, ja kui sissetulekute hulka
ka kawatsetawad walitsuse ning teiste asutuste toetusrahad arwata, tekkib ikkagi
308.076-margaline puudujääk.
Läbirääkimiste all eelarwe üle, tõste
takse ülesse küsimus, kas wastawad need
teated tõele, et põllumeeste keskseltsi juhatus

oma summadega toetab ka poliitilisi orga
nisatsioone ..põllumeeste kogust", mille
peale Jürman wastab, et mingisugust ühen
dust põllumeeste keskseltsil «põllumeeste
koguga" ei ole, ning on saadetud neile ai
nult soowikorral instruktorid mitmesuguseid
kursusi korraldama.

Eelarwe kinnitatakse ettepandud kujul,
kusjuures nõukogule ühes juhatusega õigus
jäetakse eelarvet wõimalikul korral, tartvi
duse järgi suurendada.
Ka põllutöö ajakirja ..Põllumees" eel
arwe, mis 1.153.200 mrk. peale tasakaalu
viidud, kinnitatakse.
ü lewaate põllutöö keskkooli
tegewusest
andis koolijuhataja hra Erma. Waremalt
töötas kool Tallinnas ning alles minewal
aastal sai kool Jäneda mõisa üleviidud.
Alguses tuli seal mitmed tarwilikud hooned
juure ehitada ning sisseseada õpeklassid, õpe

tajate ja õpilaste korterid, töökojad jne. mis
kõik keskseltsilt suuri wäljaminekuid nõudis.
Praegu õpiwad koolis peale 100 õpilase,
neist pooled naisterahwad, kõik tegelikkude
põllumeeste lapsed. Surnel tulewad õpi
lastele praktilised tööd, nii saadetakse esi
mese klassi õpilased harjutusteludesse möö
da Eestit laiali, osa wanemaid õpilasi jääb
kooli juure praktilisi töid tegema, kuna aga
lõpetajad Soome sõidawad.
Möödaläinud aastal on kool põllutöö
ministeeriumilt abiraha üle 900.000 marga
saanud, kuna käesolewal aastal on seda eel
arwes ainult 676.000 marka ettenähtud. Tä
nawuaastene eelarwe on 1.592.068 mrg.
peale kokku seatud, kusjuures puudujäägi
suurus 293.000 marka on.
Ühtlasi kanti ette ka
Jäneda mõisa pidamise aru
anne.

Praegu on kooli käes tarwitada Jäneda
mõisa süda ühes mõisa hoonetega ning tas
wilikkudö heina- ning karjamaadega. Ka on
mõisas wiinawabrik, mis koolile
tuleku-allikaks on. Tänawu kavatsetakse
ajada ligi 550.000 kraadi piiritust. Mõisa
heinamaad ning kari on wäga wiletsad, kuid
edaspidi loodetakse neid kõrgemale järjele
tõsta.

Aruanded kiideti koosolijate poolt heaks,
samuti ka kooli 1922. a. eelarwe.
Järgmise päewakorra punkti all tuleb
arutusele

proeguse keskseltsi reorgani
seerimine ning uue Põhikirja
wastu wõtmine,
mille all ettekantakje mõtted mõlemi, s. o.
Põhja- ja Lõuna-Eesti põllumeeste keskseltsi
ühinemise poolt. Need mõlemad seltsid tek
kisid Wene ajal. üks Liiwi, teine Eesti ku
bermangus, kuid sarnane lahus töötamine
on ainult kahjulik ning tegewust halwaw
mõlemale seltsile. Lõuna-Eesti põllumeeste
keskseltsi peakoosolek oli juba waremalt ot
sustanud ühineda, missuguse otsiste ka Põh
ja-Eesti põllumeeste keskseltsi peakoosolek
wastu wõtstS. Samuti wõeti wastu ka sel
lekohane uus Eesti põllumeeste keskseltsi"
Põhikiti.
Keskseltsi liikmemaksu
otsustati kõrgendada. Senini oli liikme
maksu määraks 125. 259 ja 500 mrl, seltsi
pealt liigete armu järele. Et sarnane
maksumäär wäga wäike on, määrati käes
olema aasta liikmemaksuks seltsidele kellel
alla 100 liikme 250 mrk., kellel 100—200
liiget - 500 mrk. ja kellel üle 200 liikme
1000 mrk. .
Valimised.
Enne walimistele üleminekto tuletab
koosoleku juhataja meelde surma läbi lah°
kunud nõukogu liiget P. Komi, kelle males
tust koosolek püstitõusmisega austab.
Nõukogust liisu läbi liik
med: Tonkmann ja Ploompuu walitakse ta
gasi. Uuteks liikmeteks walitakse W. Brind
feldt.

Rewisjoni-kommisjoni walitakse ka wa
nad: Allmann. Kask ja Gutmann tagasi.
Põllutöökooli kuratooriumi liigete hul
gast on loosi läbi wäljalangenud riigiwanem
K. Päts ja Zimmermann. Asemele walitakse
Sihwer ning riigiwanem tagast.
Läbirääkimiste all mingisugust uut küsi
must üleSfe ei wvetud, mis järele juhataja
kella pool 5 ajal koosoleku lõpeta».
-—<s
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mtisss ißiTiJs
ngisummade artofel, millest vaevalt soola
leiva jaoks jätkub (2599—1959 marka kuus).
80% elukalliduse lisa on maakonnavalitsuse
poolt kolm kuud saamata. Wald, majandus
liste kulude Sandja, kelle arvel ka 20% õp.
palgast, ei täida oma kohust. Kütte muret
semine on korratu: petrolemni ei ole kool
käesoleval õpeaastal mitte tilka saanud.
ÕPeabinõude, nii ka käsitöö jaoks raha ei
anta. Õpetajate 20% palga arvel teeb wald
omale sissetulekut. Möödaläinud 1929/21.
õpeaastal olid kooli majanduslised kulud
(kütte ja tvalgustus) õpetajate õlgadel. Tä
navu tuleb asi niisamuti wälja, kui kõrgele
kruitud korteri üür oludele vastavale
normile tuua. Mina, näituseks, maksan
kahetoalise korteri eest umbes 1999 marka
kuus (ilma kütte ja valgustuseta) kuna vald
ise kooli jaoks terve maja üürib (klassid ja
õpetaja korter) ja sekle eest 3999 marka üüri

. Tealed maalonoasest.

kokkukõlas oli, muuta & saanud.
Kaebaja volinik oma kaebtuses rahuko
Maakounanõukogu kooSolek,
gule on esialgset nõudmist suurendanud,
nftS esialgu 27. märtsil pidi äropeetamä, xm avaldades nõudmist koha nr. 1 peale ja juh
7. aprilli peale edasi lükatud. Põhjuseks on tumisel, kui see korda ei lähe, siis mõne muu
see asjaolu, et maakonnavalitsuse esimees
—koha poals. —B—
maakonna puudujääkide asjus peetavale
LaabalahlnguK.
nõupidamisele siseministeeriumi kutsuti. E!
just eelarve koosoleku peapunktiks oli, ftt*
LaadapäeVa õhtul, 28. märtsil oli Paide
oli muidugi sündsam valitsusega lqhirääki trahteris «Järvamaas" kahe kõrtsisöbra, en
miste tagajärgi ära oodata.
dise kohalise kriminaalpolitsei ametniku L.
ja ühe siinse elaniku vahel sõnavahetus tek
kinud, mille tagajärjel esimene taskust brau
Uus rewisjom kaebtuS riigikohtusse.
ningi Võtnud ja vastase peale sihtides kolm
Rakwere-Paide rahukogu otsustas 7 pauku lasknud. TrehwaS ainult üks kuul,
õetf. !. a. Järva maakonnavalitsuse otsust ja seegi õnnekombel ainult kerget küljehaa
Alliku mõisa planeeritud kohtadele kandidaa va teheS, nii et haavatu, keda kohe peale juh.
tide nimekirja kinnitamise asjus sel kujul tumist maakonna haigemajasse toimetati' maksab.
Käesoleva õpeaasta algusel, kooli hoole
muuta, et Erich Engelhardt Alliku mõisa õige Varsti paraneb.
maasaajate nimekirja tuleb üles Võtta, kan
Laskja, kes tugevasti purjus oli, ilnmS kogu otsusel, ostsin koolile Speabinöusid
didaadiks ühe niisuguse koha peale kinnita peale teo kordasaatmist kriminaalpolitseisse 2995 m. eest. Et hoolekogul raha puudus,
des, mis maareformi teostamise määruste ja teatas oma kuritööst. ASjale on seaduslik maksin arwe omast käest. 27. nov. 1921. a.
sai arwe P—mse vallavalitsusele välja
par. 66 alusel sama määr. par. 67, 2. jagu ja käik antud.
maksmiseks
ette pandud. Wallawalrtsus an
maaseaduse p. 29. ettenähtud korraS Välja
Samal päeval oli veel paaris kohas
andmisele määratud.
tänaval sõnavahetust ja kakelust, milledest dis asja nõukogule harutada, kuid siiaajam
ei ole see veel läbi vaadatud. Kuulda on, et
Selle rahukogu otsuse vastu on Järva ühe juures ka veidi rewolverdatud.
üleüldse, peab tähendama, et trahterite Vald arwe maksmisest tahab loobuda. Wal
maakonnavalitsus riigikohtusse revisjoni
avamisega
rahurikkumiste ja kõiksugu lär lanõukogu otsustas koolile anda 29 n. petroo
kaebtuse sisse andnud, mis järgmiselt Põhjen
mide arv trahterites enestes ja ka linnas leumi aastas. (!) Selle üle avaldasin pro
datud:
testi, mille maakonna V. haridusosakonnale
Kaebaja Sngelhardt nõudnud kandidaa palju on kasvanud. Juuakse Väikse Paide ära saatsin 4. jaanuaril s. a. Protest seisab
kohta
väga
palju,
on
nagu
teatav
kiht
ini
iide ülesseadmisel kohta nr. 1, missugune
vagusi osakonna kalevi all.
koht aga väljaandmisele ei kuulunud, teist mesi tekkinud, kes kõrtsist omale teise kodu
Õpetajad on kahe tule vcchel, ühelt poolt
kohta aga ei soovinud, mispärast vallanõu leidnud, ja päevagi seeS viibimata ei ole. valitsus tööd ja täpipealsust nõudes, teiselt
kogu teda kandidaatide nimekirjast wälja
poolt majandusime tühjus, mis tööd takis
Ka uudis.
jättis. Oma kaebtuses Järva maakonnava
tab, osalt koguni võimataks teeb."
Senini oli Paides üksainus voorimees,
litsusele protesteeris kaebaja wallanõukogu
Wirumaalt J—ku vallast kirjutatakse:
otsuse vastu ja paluS seda muuta, ning en kuid neil päevi! sigines talle võistleja juure
«Õpetajate palkade kättesaamises on mil
Paidele suure uudisena muidugi.
nast ikka veel nr. 1 koha kandidaadiks mää
mesuguseid
Väärnähtust ilmsiks tulnud. NiS
—s—
rata. Maakonnavalitsus wallanõukogu ot
näit. kadus terve valla õpetaja oktoobrikuu
inst, mis maareformi määrustega täiesti
palk vallavanema hooletuse tagajärjel ära.
Nüüd, 3. märtsil jäi Vallasekretääri poolt
kooliwanemale 11.444 marka 49 penni edasi
tSöne maakonnauõllkogu koosolek ZV. ja Zl. märtsil.
«ndmata, mille tagajärjel 13-nest õpetajast
6 ilma palgata jäid".
(Järg).
Läänemaa õpetajad teatavad:
VIN. Arstide tzalgakörgeubuse nõudmine. suStamiseks ette kodanik Lüllmann'i palve,
«Palgamaksmine Läänemaa õpetajaile
temale luhqda LihHa ja veinion Viimasel ajal äärmiselt korratu. Nii
Jaoskonna arstid Läänemaal on nõuet
avaldanud, et nende palka kõrgendataks. Poe' awada. * Luba andmise korral tuleks te saadi jaanuarikuu põhipalk ja veebruarikuu
Maakonnavalitsus esineb ettepanekuga arstide matt käeSolewa aaSta eest 59.999 mrk. trah elukalliduse lisa alles märtsikuu keskel kätte.
palka kõrgendada 4999 mrk. peale kuus, ttn terimccksu nõuda ja õllepoodide kohta käivad Weebruarikuu põhipatt on praegu veel saa
gimisega, et jaosk. tervishoiu arstid annak sunduslikud määrused Välja tõotada. Nõu mata".
Narva ümbruskonna ja Mustvee (Tar
sid prii arstiabi maakonnas olevatele maa nittude poolt toonitaks?, et kord juba otsuskonnavalitsuse teenijatele ja ametnikkudele, Satud on Läänemaal alkoholi müüki mitte tu m.) õpetajad kaebawad, et neil 29% pal
sellega ka kõigile õpetajatele. Asja läbi lubada, mi ei Võiks ka Lüllmanni palve kohta gast korterirahana kinni peetakse, kuna korte
arutamisel soovitatakse üldse arstide abiand kahte arvamist olla. Wahepeal saab teata ri muretsemiseks natuuras sõrmegi ei liigu
mise tasu normeerida ja puudutakse ka maa vaks Lihula wallanõukogu otsuS, Lihula tata.
Need on mõned iseloomulisemad nähtu
konnavalitsuse tervishoiu osakonna juhataja walla piirides igasugune alkoholi müük ära
küsimust, kelleks teatavasti üks maakonna keelata ja kõik senised müügikohad sulguda. sed: selletaolisi kaebtusi õpetajate hulgast tu
valitsuse liige on. Wiimase aZjaolu kohta Sellega langeb küsimus iseenesest päevakor leb igapäev.
annab makonnawalitsttse esimees seletust, miS rast ära.
arupärijaid täitsa rahuldab. Põllumeeste
XII. Maakounauõukoguliigete sõidu- ja
Eesli walmrW efllaiad wA
ZSrwamaatt.

paewarahad.

poolt tehakse ettepanek arsttde palk 3999 nirk.

\mn\ jz nm)z aa^resy).
peale kuus kindlaks määrata. Hääletamisel
Maakonnavalitsus kannab kodanikkude
võetakse vastu viimane ettepanek (3999 m. lsooVil nõukogule ette küsimuse nende maa Ameerika ühiSriigid?
kuus). Maakonnawalitsust kohustatakse konnanõukogu liigete sõidu- ja päevarahade
Konsulaat: Nev-Aork, City, 38 Park
wälja töötama arstide abiandmise üldised maksmise kohta, keS Väljaspool maakonna
Rov, Room 417. Tel. adr.: ..Saatkond
tasunormid.
piire elavad. Küsimuse ülevõtmine tekitab
Nev-lork. Konsul Nicolai Kõstner.
IX. . Juriidiline büroo.
nõukogu pahemas tiivas ärevust. Mingit
Sekretäär Hans Leoke.
Nõukogu endiste soovide kohaselt esined ettepanekut ei tehta. Wiimaks tehakse ette Austria:
maakonnavalitsus maakonna juriidilise bü« pane? päevakorras edasi minna, kuid hääle
Saatkond: Esitaja: K. Menning
roo avamise ettepanekuga. Jälle tekib nõu tusel jääb see ettepanek vähemusesse. Tekkib
(elab Berliinis, Hildebrandstr. 5)
kogus vastuvool, büroo avamise suuri ku piinlik seisukord. Ei teata kuidas küsimusest
Konsulaat: Wien I, Rotenturm
lusid kartes. Otse ägedalt toonitaks?, et see üle saada. Tehakse ettepanek koosolekut lõ
sir. 29.
ainult maakonna ametnikkude arvu suuren petada. Ka seegi ettepanek jääb vähemusesse.
Konsul: (hon.) ing. Erich Andresen.
damine on. Kindlasti toetavad aga maa Jäetakse terve asi sinna paika ja võetakse Aserbeidshan:
konnavalitsuse ettepanekut sotsialdemokraadid. järsku uuS punkt käsile.
Diplomaatiline esitus: Baku. Dip
Tööerakondlased kardavad, et kavatsetav ju
XIII. Haigemaja taie.
lomaatline konsul A. Puur.
rutuline büroo praeguse maakonnavalitsuse
Esimees kannab ette maakonna haigema
Belgia:
juures küllalt erapooletumalt ei suuda töö jade tasu taksid, mis maakonnavalitsuse poolt
Saatkond: Erakorraline saadik ja
tada. Vaid vaesema rahvakihi huvid hoole wälja töötatud. (Need on ajalehtedes Varem
täieöigusl. minister K. R. PuSta (elab
tusesse jätab. Waielused lähevad ägedakS; avaldatud.) Tehakse ettepanek vaestele, keda
Pariisis. Rue de l'Alboni).
räägitakse ja hüütakse läbisegi. Juhataja ei wallanõukogu selleks tunnistab, 25% maks
Konsulaat: Antverpen, 25 St.
saa enam korda pidada ja lõpetab sellepärast vast taksist hinnaalandust lubada. Ettepanek
Thomas Straat. Konsulaar-agent M.
järsku koosoleku.

Peale lühikest Vaheaega algab kooSolek
uuesti. Hääletamisel jääb maakonnavalit
suse ettepanek juriidilist bürood awada
vähemusesse, seega ka büroo avamata.

X Laadamaksud.
Walla omawalitsuse tegelaste koosoleku
otsuse Põhjal 5. märtsil 1922 esineb maakon
nawalitsus ettepanekuga, senist laadamaksu
määra 59% wõrra Mahendada ja wallawalit
süstele wõimalus jätta soowi korral laada
maksu hoopis ära jätta. Maakonnavalitsuse
ettepanek jääb hääletusel Vähemusesse. Nõu
nikkude poolt tehakse uus ettepanek makS
loomade pealt ära jätta, muu kauplemise ja
lõbustuse Peale maks endiseks jätta. Selle
ettepaneku hääletamisel langesid hääled poo-

— 7 ja 7, seega ettepane? waShiwõtma
* utt ja laadamaksu määrad jäid endiseks.
XI. Alkoholi müüki ei lubata.
Maak-nnaMlitfus I<m*& nõukogul# &>

Võetakse vastu.

Aertssens.

rond London".
Täisöigusl. minister ja erakorraline
saadik Dr. Kallas.
Konsulaat: London. S. W. 7,
Queen's Gate 167. Asekonsul Rud.
Möllerson.
Konsulaat: Leith 2, Commercial
Street, firma Ellingsen ja Co. Asekon
sul (hon.) N. E. Ellingsen.
Konsulaat: Abardeen. Mari»
schall Street 59, firma W. Leslie & Co
Asekonsul (hon.) George Hall.
'Konsulaat: Hull. Commercial
Road, Ellerman"s Wilson Line. Asekon
sul (hon.) G. H. Little.
Konsulaat: Manchester. Pa
latine Bank Buildings, 19, Norfolk
Str. Asekonsul (hon.) James Caro.
Konsulaat: Dunee. 33, Com
mercial Str. firma Nairn & Co. Ase
konsul (hon.) B. L. Nairn.
Konsulaat: Liverpool. 38, Nel
son Street. Asekonsul A. V. Timutt.
Konsulaat: Swansaa. 8, Sõmer
set Place, Austin & Silcocks. Asekonsul
(hon.) Ryland Thomas.
Konsulaat: Glasgow. 124, Broo
mielaw, Armour & Co. Asekonsul (hon.)
T. W. Armour.
Konsulaat: Southampton. 6,
Canute road, Sandell Bros. Asekonsul
(hon.) G. W. Sandell.
Konsulaat: Cardiff. 2, Evelyn
Street. S. O. Stray Ltd. Asekonsul
(hon.) E. Gerhard.
Konsulaat: Foveh. c/o Hannah,
Samuel & Co. Asekonsul (hon.) S. J.
Samuel.
Konsulaat: Donver. c/o F. W.
Prescott & Co. Asekonsul (hon.) E. F.
Prescott.
Konsulaat: W e st-H artlepool.
Royal Chambers, firma E. H. CaSper.
Edgar & Co. Asekonsul (hon.) E. H.
Casper.
Konsulaar-Agentuur: AI lo a. The
Shore c/o Alloa Coal Co. Ltd. Konsu
laar-agent John D. Ure.
Konsulaar-agentuur: Burtis
l a n d. C/o John Connel & Son. Kon
fulaar-agent James A. Connel..
Konsulaar-Agentuur: D eth
Konsulaar-agent Dav. Dewatt'
Konsulaar-Agentuur: B o n e s s,
Harrower, Welsh & Co. Konsulaar-agent
D. Harrower.
Konsulaar-Agentuur: ©range*
mouth. Charing Gross, c/o John
Denholm & Co. Konsulaar-agent D.
Mac. Jntosh.
Griti asumaades:
Konsulaat: Sydney. 4, Bridge
Stlreet, Austtalia. Asekonsul (hon.)
Har. Tanner.
Itaalia:
Saatkond: Rooma 26, Via Cola di
Rienzo 19. Tel. adr.: ..Saatkond
Roma". Täisõigusline minister ja era
korraline saadik K. R. Pusta (elukoht
Pariisis. Sekretäär (vacant).
Konsulaat: Gen u a. Asekonsul
Christophe Kielland.
lirimaa:
Konsulaat: Belfast. 75—77,
poration Street, John Burke & Co.
Asekonsul (hon.) Sir John Burke.
Latwia:
Saatkond: Riga. Skola eela 13,
Tel. adr.: ..Saatkond Riga". Erakor
raline saadik ja täieõigusline minister
Julius Seljamaa.
Konsulaat: Riga, Skola eela 13,
Konsul Karl Mägi.
Konsulaar-agentuur: Luke (LätiWalk). Konsulaar-agent A. Stafensu.
Eesti-Walk, Waksali t. nr. 69.
Leedu:

Saatkond. Kowno. Laisves Meja
Koosolek lõpeb õhtu kell Y2i2 ja järgneb Daam:
69. Esitaja A, Schmidt.
teisel päeval. (Järgneb.)
Konsulaat: Kopenhagen, Up° Norra.
salagade 16. Tel. adr.: ..Saatkond Ko
Peakonsulaat: Christiania, Skipper
penhagen". Sekretäär Triikmann.
Gatan 29. Peakonsul (hon.) Rich.
Konsulaat: Aarhus. St. Torv 7.
Bjercke.
Kool.
Asekonsul (hon.) A. A. Dreyer.
Konsulaat: Bergen. Postbox 166,
Konsulaat: Helsi n g ö r. Hol
Tel. adr.: ..Larspeter Bergen". Ase
Palgamaksmisest õpetajaile.
laendske Mölle. Asekonsul (hon.) K. J.
konsul (hon.) Lars Petersen.
Õpetajate, eriti maakoolide õpetajate
Kallenbach.
Konsulaat: Trondhjelm. Olaf
majanduslisest seisukorrast ja palgatingimis Gruusia.
Trygvessöns gt. 1. Asekonsul (hon.)
test on wiimasel ajal palju juttu olnud; on
Bernh. Brekke.
Diplomaatiline esitus. Tifliis.
püütud tõendada, et just maa õpetajate pal
Poola:
Diplomaatiline
esitaja
S.
Paul.
gatingimised uue palgaseadusega kadesta
Konsulaat: Batum. Konsul ing.
Saatkond: WarSsaw, Hotel Euro»
miswääriliSteks on tõusnud. Missugustes
Blumberg.
pctSft 233 (Warzawa) (ajutine aadress).
oludeS maa õpetajail mitmel pool tuleb töö
Konsulaat: S u h u m. Konsul
Erakorral. saadik ja täieöigusl. miniS
tada, sellest könelewad allpool toodud tea
Michelson.
ter A. Hellat.
ted.
Konsulaat: Danzig. Langenmartt
Wirumaalt kirjutab õpetajata liidule A»Dli»«a«:
Saatkond: London. S. W. T,
18. DiSconto Bank. Kv»W (hpn.) B.
B—mse algkooli õpetaja:
HukopSki.
ÕZMN'» Vate 167. Tel, »d»,:
«omi» mm «Mtlt
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I Pönew Thea von Harboui romaan

I Jnöia hauasammas" I

I Umvh peale tuttu juknmaterjaali ajakirjas ,Romaan*. I
Ostke nr. 1. Üksiknumbri hind Emt. 30.—. Nõudke igalt poolt.
noB Kirjas «s »Ar«ng". I

Prantsusmaa:
Saatkond ja peakonsulaat: Pariis
7 Rue de l'Alboni, Tel. adr.: «Saat
kond Paris". Erakorral. saadik ja täieSigu Sl. minister K. R. PnSta. Ase
konsul Dr. J. Leppik.
Rootsi:
Konsulaat: Stokh o l m. Ridda
regatan 78. Tel. adr.: «Saatkond Stok
holm". Konsul asjaajaja Ed. Wirgo.
Konsulaatz: Norrkõping. Ase
konsul (hon.) P. O. A. Holmberg.
Konsulaat: Helsingborg. Ase
konsul (hon.) C. G. Carlström.
Saksamaa.

Saatkond ja peakonsulaat: Ber
liin, W. 10. Hildebrand Strasie 5,
Tel. adr.: „Saatkond Berlin". Esitaja
ja peakonsul Karl Menning. Konsul
Karl Tofer.
S t e t t i n. Firma Mundt u. Schütt.
Konsul (hon.) Daentzer.
Soome:
Saatkond: Helsingi, Tehtaian
katu 1. Tel. abr.: «Saatkond Helstnki".
Saadik (vacant). Konsul Emil Ves
terinen.
SchweitS:

EsituS: Ssitaja Berliini peakonsul
*. asjaajaja K. Menning, Berliin W. 10.
Hildebrandstr. V.
Venemaa:
Saatkond: Moskva. Malaja Kis
slowka 5. Saadik Tõnis Mares.
Opteerimise kommisjon: Moskwa.
Malaja KiSslowka 5. Esimese k. t. A.
Tamman. Petrograad. Gaga
rinSkaja 2. Esimehe k. t. J. Bauer.
Omsk. Esimees J. Ritson.
Vladiwostok ja Hiina:
Diplomaatiline esitus ja konsulaat:
MadiwoStok. KomarowSkaja 34. Esi
taja ja konsul Dr. Hans Lohk.
Ungari:
Esitaja Berliini peakonsul-asjaajaja
K. Menning. Berliin, W. 10. Hiide

MgiWu

23.25. Rootsi kroon 67.25, Daani kroon 54.50,
1 Dollar - 340 343
IVO Saksa riigimark» llOVä. 117 V* H9»/a Hollandi gulden 97.50, Saksa riigimark 0.88,
IVO Sooms marka .882t/3 680 6821/» Soome mark 5.25, Eesti mark 0,75, Poola
100 Noot i fcoJrti 8000 895 >
mark 0.08, Tsheho-Slowakkia kroon 5.01, lü
101 Daanl krooni 7225 72 0
100 Prantsnsö frank 3050 8100 kuldrubla 1250, Läti 5% laen 105, Belgia
100 Hollandi gnloanit 12950 13050 frank 21.75, kuldfrank 50.00, Norra kroon
IVO Läti rubla 13) 135
45.75. ETA.
100 Thseho-2lowaktla kr. 640 550
London, 31. märtsil. Kursid. New Jork
I Siu lo rubla 165
4.37)4, Montreal 4.49 N. Pariis 48.17)4,
100 Helweetsia front* —
100 Norra trooni
Brüssel 52.10, Berliin 1330, Room 85)4,
1000 Soweti rnola
Helweetsia 22.55, Amsterdam 11.58, Madrid
28.25, Lissabon 4)4, Wien 32750, Stokholm
VSSxlpaberd.
16.82)4, Kristiania 24.65, Kopenhagen
Nomi» Wiima- Teh» Ostjad Müü» 20.72 K, Athen 102, Rio de Janeiro Tj10f
Aktsiad: naal nediwi- tad. jad.
Buenos Aires 44u/i#. ETA.
wääctus dend
Berliin, 31. märtsil. Kursid. Naelsterling
PSHja Paak 2öv 3S 4?o
1332.65, dollar 304.69, Hollandi guldenid
TgS»t..KaubaN'
11563.40. ETA.
dufe Pank 25S '37.50 «IC
OO 0

kriminaal-osakonna awalikul kohtuistungil
8. aprillil 1922. a. kell 19 hom. Tartus, rii
gikohtu ruumes on järgmised toimetused
arutusele määratud:
Johannes Mogomi, Marie Tätte-Wiru
were. August Reinwegi, Johan Muda, Mil
li Brinkfeldti ja Jaan Kurnosowi, Emil
Warju, Ella Luha, Anna Dubergi, Minna
Mällo, Tõnis Teppi, Konrad Rõbakowi,
August Jwaski, Gustaw Jwaski, Ida Kor
schunowa kaitsja, Amanda Sokka, Johannes
Lettermu, Marie Pilleri, aktsiisi peawalit
suse, Marie Kiwi, Walter Matsini. AuFust
Waglakese ja Jaan Seeba, Jaan Kolsaari,
Juhan Weltsoni, Johannes Mägi, Prits
Naumanni, Jakob Rataseppa, Karl Täätsi.
Riias, 1. aprillil. Leia. Kursid. Nael
Jaak Tmviku, Ida Tiikmaani ja August
Ajuri, August Kulli, Armin Bartelsi, Juhan sterling 1128, dollar 258.00, Prantsuse frank
Lindmanni ja Ida Mölderi kassatsiooni
kaebused.

Wäljaandja Osaühisus «Teataia".
Vastutav toimtaja: Joh. Wiik,

:: Eztoonla Muusika OTgTottD. ::
Ztaaler la muiilifo.

iiW

" G ?. Hüudeli oraloorlum
«Ülestõusmine".

„Estoonia" kontsertsaal.
Esmaspäeval, 3. aprillil Tallinni.
kõrgema muusikakooli prof. P. Ramul'i koi
maS loeng aine üle «Muusika ja elu". Ees.
kavS: Ajajärk pärast klassikuid (lüürika jt,
draama) ja uuemad voolud muusikas (ma
dernism). Loengu algus kett 8 õhtul.
„EStoonia" seltsi ajaloo
kokkuseadmise mõte on jälle liikuma haka
nud. Algatuse selleks andis neil päewil selt
si esimees Dr. Fr. Akel sellega, et kauniks
otstarbeks omalt poolt 15.000 mrk. anne
tas. Kuna «EStoonia" seltsil aastakümnete
jooksul on tulnud olla suurte kultuuriliste
ülesannete täitjaks ja üheks tähtsamaks

6ifc fa f»g"haig«sed,

Wastuwõtmine
igapäev) kella i—'h 6 pk. 'fi!

Jaani tfinotpol nr. 6, krt. S.
..Messias".

(Krediit panga majas). frf.
Kõnetraat 14—13.

Lasteaed
Kaastegewad: pr. M. LüdigSinkel (sopran), pr. W, Weem.
Rvmanoff (alto), hra G. 9k»ig« (tenor), hra v. W.i ol
(bass). E. M. O. seg>koor (s 00 lauljat). Estoonia sümfoonia
orkester. Orelil hra A. Kasemets. Juhatab A» Topmau.
Algus kell 8 õhtul.
PiiLsetahed 50 - 200 mk. eelmüügil Estoonia kassas

liiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii

It. me
E. Tatari tiin. 13.
Kõnet. 11-12 ja 4-6.
1013

LWWW
Sugu- ja fifehaigafed.

Nõudke Nõudke

koonduskohaks meie seltskondlisele tegenmse

le, siis tuleks tema ajaloo kokkuseadmise ja
Märkus: Bulgaarias, JugoslaawiaS» väljaandmisega küll rutata. Sest «Estoo
Türgimaal. TshehoslowakkiaS on ajutiseks nia" ajalugu on ühtlasi ka tükk meie kul
esitajaks Varssavi saadik A. Hei Ui.
tuurilise arenemise ajalugu üleüldse.
ETA.
ftUltoonla" muusika osakonna 10. aaSta

MrTimn

Sstsouia t»ats«rtsaalis, reedel, 7. aprillil 1922.

Kõnetunnid

10—12 ja 6—7.
Harju tän. 24.
1041

brandstr. 5.

paew

õnnetused ja kuritööd.
LaewameeS uppunud.

on 22. aprillil. Muusika osakond tahab seda
päewa piduliku kontserdiga pühitseda. Aas
tapäeva Mustamisest kutsutakse osa võtma
kõik elusolevad Eesti heliloojad ja teiste
kooride esitajad. Külla on lubanud tulla osa
konnale ka Helsingi KansalliSkuoro, kelle esi
nemine hra Maasalo juhatusel mõni aasta
tagasi «EStoonias" suurt tähelpanu ärataS.

- Saksa a.-l. „Aladin'i" ohmitser teatas,
et sama laewa kütja Wilhelm DorMauS oli
laewa peale minnes merde kukkunud ja ära
uppunud. DormauS oli Dgksa alam, 45 a.
Mana. Surnukeha ei ole Meel Ülosse leitud.
Tähendatud isik olnud joobnud olekus, mil A. Topmann koorijuhatajate kursustele.
le tõttu ta ka merde kukkus. N—i.
..EStoonia muusika osakonna" segakoori
juhataja
hr. Topmann sõidab peale pühi
Sündinud lapse surnukeha leitud.
mõneks nädalaks Berliini, et seal toimepan
Suure Pärnu maant. nr. 12 maja hoovi dawatest koorijuhatajate kursustest osa
p«al olemast hobuse tallist leiti koti sisse võtta.
mässitult sündinud poeglaps. Lapse ema on
Helsingi Kansalliökuoro ringreis Eestil
leidmata. R—i.
Peale sõitnud.
Peole pühi oodatakse meie maale anti*
Protokoll tehtud Mäekalda tön. nr. 7, kr. sertreisule Helsingi paremat segakoori (finn*
1 elaiva veowoorimehe Rudolf Natku üle. salliSkuvro). Koor annaks Valgas ja Tar
kes kiirelt ja ettewcratmnatalt sõitis, ning tuS kummagis ühe ilmaliku ja ühe tvaimu
Narlva maant. jalcckäiale Jaan Rõõm'ule liku kontserdi ja Tallinnas, kui võimalik,
peale sõitis, nii et see maha kIKuS ja kergelt ühe ilmaliku.kontserdi.
- -—-000
põrutada sai. Sü—i.
Viinaga hangeldanud.
Läbiotsimisel. Tümana tän. nr. 11 maiaÄ
asuvast Keldrimäe poest leiti mnbeS
b toopi piiritust ja pool pudelit wnnaga,
millega voepidaja Keldrimäe hangeldas.
N—i.

Kursid.
ZMnaa bw? kursiftd.'!.
1. otctau 1923.0. _
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Loomannini
Dl. litp |l lii.
R NAMHDÄ / m <
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G. Tartumaantee nr. 18.
Wastuwõtmine 10—1 ja 3—4.
Waljasõitmine igal
ajal; ka ruuname.

lil
igasse walitsuse ja muudesse
asutustesse, iseäranis maade

õig. ja maksude Vähendamise

TALLI
li (I cr• r»fS9 / jr Vr—%
I ii Stff /f^^VsX
i « ei (/>»*•,*& >j i
r«T3 r n Tl T Tt * ttcw *^s'^
OTKLTHMMRM&£T

asjus teeb tfielitutt ruttu
ja korralikult töötades, ka abi»

et-ja maki ude l headus,es
Wiru tän. 14, krt. I, 2. korral

(einel, wastu) kella 9—l ja 2—7.

1068 Ä» 3 Kühle.

uu Saada kolgis
pa emat. raamatukauplustes

M

mmmmumnnnmm
USttea!«»t« KeskkomU»» Likwid Komm.
müüb awalikul suusõnalisel
enampakkumise teel
tohemaksetawa raha eest esmaspäew, 10, aprtW. kell
10 hom. Ellamaa turdatböstuse kontori», Sllaniaa jaa
ma lähedal. Valge kasarmu juure», ladus ole»ad 200
- puuda odra tangu. |

on praegutt kohale
jõudnud (igas suu
-1040 ruses)
A. eonmoitrffis
juures Wiru t. 7.

r%KT I n W A FiIT I J A
»Nörgus« päike"
on kohale jõudnud.

gjin»i« iiiitftuul. Mm WWsssl^

IiSMMM
(Stiilil IfOltt

4. aprillil ' mana Glima, Rubiusteiu,
(!ontra.olto) Tsch-r-put», Norsakow,
TNNtttd Metropolitan— Ainnte Tauet-W j. t. laulud ta romaufid.
<R-W - Pork). La Scala w ( ' w««*m P»I »»«.<•

Pikk tän. 49.

Esmaspäewal 8. aprillil

loss

MÄMM'

Ämmaemand

Draama viies waatuses Tol»»
tol romaani järele.
Algne lell pool õhtul.

Memfer

laulude odtu "-aassÄ1

«ummilielttriiFiifiTii

1001

?W- 3 tööhobust

W. Pärnu maantee 19, Kt. S.
101 S

Teadaanne.
MVIM
Reedel, 7. aprillil

Afc.- mW«. MM

Kütteainete Keskkomitee Likwi»

N. lewreiinotm

jOiat totifoa"
Ühele komöödia, teisele draama.
4 waatuses.

»!»«—»IU
Tallinn, UuS uulits nr. 14. KõneLraadid: 266 ja 348, ehk Ing
liSmaal STOTT & Co. Ltd., 17, Fenwick Street Liver-,
pool. Telegrammide aadress: Stott Liverpool.

Tõlkinud A. H. Tammsaare.

Algu» kell 8 õhtul.
PLLsetähtede eelmüük iga päew

kella 11—1 «. L ja 5-8 õhtut
Draamateaatri kassas.

»I« MMtR IiHIME lIMwI

Tallinna Kõrgema Muusikakool

umbes 6200 paari uusi
poolsaapaid
(tank.) tallanahka, malm hambarattaid, mulla labidaid, sepa

A. Tuurandi dekoratfionid.

Esmaspäewal, 8 aprillil |

annab seega teada, et 6 aprillil s. a. kell lv hom.
Küttekomitee ladu ruumides, Tallinnas, Üues Sadamas
enamp. kohe makfetawa raha eest «Aja müüdud saab:

1104

P. Seppa lawastus.

(limnii kttilsitifMl:

! veerimise Kommisjon

Wtßmßßm wötab kaupasid wastu künni 6. aprillini s. a.

Esietendus.

' teatab feega, et 8. aprillil f. a. kell 10 hoiüm. Tapa.
' Narwa luni woliniku kantselei juures, Sonda jaama i
| lShedal

Professor j

haamreid, labida warsi, kirkad, kirmeid, pöitsaagistd,
kiim rattaid, soola, kalu, seepi, lauakaalustd, pesu
riiet, käia kiwa, manu saewiilisid, wrbalabidaid, roilja
kottisid. puldanist pluused ja püksid, õmbluseniiti, maa
puuristd, hobuse riistu, raud pottisid, rauda. Inglise
schewiot riiet, otre, tangu, rukkijahu ja muud kraami.
Nui 6 aprillil kõik kraam ei peaks ära müüdut
saama, siis kestab enampakkumine järgmisel päewal
edasi.

Kütteainete keskkomitee
SVS lilwideerimise kommisjon.

õtßamnll

Kütteainete Keskkomitee

tolmas loeng aine üle

Likwiveerimise Kommisjon

JMII il tll"

annab feega teada, et selle komitee käeS rendi peal ole
lpad Pärnu liuna Sauga mõisa. Karja mõifade, Ul
laste ja Sanga

Eeskawas: Alajärk pärast klas
stkuid (lirika ja draama) ja —•
uuemad woolud muusikas (mo*

kohe maksetawa raha eest saab wälja wüühud;

dernifm).

Algus kell S õhtul.
Pääsetähed: põrandal 100, 75,

50 mk. rõdul (kooliõpilastele)
20 marka.
1100

iiiii

litfifii

Kaem, mkkijahu, tangu, heeringaid, silku, sealiha
soolatud ja suitsetatud, ülikondi, talla nahka, uusi pool- 1mis weel II aastad edasi kestawad, soonijatele soot
saapaid, kirmeid, labidaid, põiksaage ja Muud kraami. > sate iingimistega edasi antud wõiwad saada, kõige
Küttekomitee päralt olewa inwentaariga ehk ilma
inwentoarita.
Kui 8. aprillil kõik kraamid ei peaks ära müüdud
Lähemaid teateid saib Pämu maakonna Kütteks
faama. siis kestab enampakkumine järgmisel päeurnl , mitee wolinikult. Pärnu linnas ja Kütteainete Keskko
edasi.
mitee Likwideerimise Kommi°jonist, Tallinnas, Meri»
ALtteataete NestkOmttee
puiestee 15, kuhu ka kirjalikud pakkumised hiljemalt
888 Attwideaeimisa N»««t»1oa. j
künni 10. aprillini s. a. saata tulewad.
Kütteanete Keskkomitee
1105 Litw.veerimise KomiSsan.
Mleawele kesttomilee Likwi

6. Viinu mi. li

deerimise Kommisjon
majad müürimise jaols

Erik«rs«<Sri »«a»ik?el«.
Sau» Margeus.
754
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Eesti Pank

l iofiounlD9tiitoini)tQiut)ifl
Pakkumised ja proowid ära anda Komiteesse (Meri.
puiestee nr. 15) tunni 7. aprillini s. a. kell 10 hom
Hinnad määrata seo laiaroop. mag. Tallinn ehk Ellamaa!

igawene postiamewik. tarwitad

hädasti perelõuna»

M

rendilepingud.

liiltii 3. leibiinl M

Teadaanne.

Sktiv. VaSstv.
ka» ei leiduks mõnda wana Kassa ja jooksew arive 236.285.861.77 B 5 pikapita ai 250.000.000.
tuttawat. kes wõiks anda ehk
10 hommikul Tallinna», kütteainete keskkomitee ruumides M*ri.
846.puiestee nr. Ib, Wvsu - Pedaspea - Tapurla randades'olewad
teatada, kuidas wõib korterit Hoiusummad «Ajamaal 109806
Ift9
<\AQ
flft.l
M
SJõnjtttÖfiftÖt
OtlW
—"
""
""
70J.
H)(),000.
saada. Aadress: Tallinna pea WüUSwaluuta 182,569.061.69 Hoiusummad jookewal arwel 1.018.096.396.72 umbes:
postkontor. 1003
WSSrtpabertd —— 7,105.185. KorreSp. ,Loro" 238.339.263. IS
Laenud —— —1.813.070.434.29 KorreSp.,NostroloZ.lo7.o96.B6 541.445.555.9 V
M l I. ültllJIli!
KorreSp. „Loro" 137.837.409.80 Akreditiivid 196.428.011.46
Korr. ..Nostro" 357.620,'46.72 455.457.555.52 Renteid 191.689.441.88
~T~
Üleüldised kulud 1.266.322.90 Saadud prots.ja kom.
4224 tükki männa-ja kuuse<trtn*h __ . 00, ona fIA Mitmesugused arved— ~ 28.163.673.82
Mitmesugused arwed— 55.581.9L5.04 1921 QÖ<to 1d5.452.778.3S
~~~ 2.881.443.231.21 2.88 .413.231.21
»««!!!
Vlen saanud ja müün Vabrikute
esitusel suures wa litus:

Leerikaarte, kunst
postkaarte,SliwSrwi
ja teist kuustpUte ja
laste relikfpilte
A. Leiner,
Tcklli»», Pikkjalg »», J.
lüfi*

Depoos wSSrttlst Mk. 715.566.813.18
Inkasso dokumendid „ 11.282.620.92 Juhatu»: C* vale, S» «hwer, L. Gepp.
' Arvekoja osak. arvestatud Raamatupidaja» Z. Rck»dm<e«
4535 tsheki -- Mk. S4V.OIS.4VS.OS

Pank wõtab raha hoiule jookSwale arwele ja tähtaja
peale, maksab 5—6 prots. Diskonteerib wekslid ja
annab laenusid, wõtab T!*—B prots. Ostab kulda
ja hõbedat. OStab ja müüb wättSwaümtat ja toi- iwr
metab kõits. panga operatsioone fise- ning wäljamaal.
»»»»»»»»»»»»»

Enampakkumisest osawõtta soowisail tuleb -nn
kautsjoniks fi-se maksta 10 prots. alghinnad
wõib saada kütteainete keskkomitee likwideerimise kommisjonist.

Suurem kmnt Nõmmel
taiwemajaclega
Ä ÄKI
nt. IM), ja pühapäeval Nõmmel, Saua j. g, krt. l.
10V8
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