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Tcljipüenral. 4. aprillil 1922. aasial.

Riigikogus ella:
Koolimajade ehitusfondi seadus 3. lugemisel wastu wõetud; arutused haridusmiuistee
riumi eelarwe puhul.
Walisminis er A. Piip oma lahkumispalwe ära annud.
Uued töökaitse kommissaride piirkonnad .
Riigiteenijad nöuewad toetusraha ühe kuu palga suuruses.
Parwetamise määrused jõgedel.
Ametnikud ütlewad walla küüdi tarwitamisest lahti.
Eesti saatkond sõitis eila Genua^se.
Danzigi wabalinn ei jõua okkupatsiooui kulusid kanda.
I.rimaal suured lumetuisud.
Poola-Meemeli läbirääkimised lõppenud; kõigis punktides
kokkuleppele jõutud
Viimased leaied.
Krimmist jn naljamaadest põgenejad eestla
sed.

ETA. Moskwa, 3. apr. Krimmist ja
muudest näljamaakondadest sõidab igapäew
nälja eest põgenejaid eestlasi sisse. Nende
seisukord on wäga raske; korteripuudusel on
paljud täitsa peawarjuta. Mõned ilmuwad
kõige kraamiga Eesti esituse ruumidesse.
Saatkonnal ei ole tarwilist krediiti warju
paiga sisseseadmiseks. Põgenejad nälgiwad.
Nende seisukord on katastroofiline.
Poola-MemeU läbirääkimised lõppenud.
ETA. Poola ajakirjanduse büroo teatab
1. aprillil: Kaubanduslised läbirääkimised
Poola ja Memeli delegaatide wahel lõppesid.
Kõigis punktides jõuti kokkuleppele. Aprilli
esimestel päewadel kirjutab lepingule alla
Prantsuse komissar ja Poola saadik Me
melis.
Briti-Prautsuse kokkulepe.
London, 2. apr. Reuter. Pariisist teata
takse: Saadikutekojas kõnet pidades, ütles
Poincarõ: Läbirääkimised Briti Prantsuse
kokkuleppe asjus edenewad soodsalt. Prant
fusmaa püüe on, et kokkulepe oleks was
tastikune, ja et tema tähtaeg oleks kindlaks
määratud kauema km 10 aasta peale.
ETA.
Jinmaal suured lumetuisud.
ETA. London, 2. apr. Reedel algasid
suured lumetuisud, missuguseid mitme aas
ta jooksul ei ole nähtud. Oldi sunnitud
tööd katkestama, söekaewandused suluti, ron
gid jäid seisma. Kahjud on suured. Rhond
das jäi 30.000 söekaewajat tööta. Org o«
täiesti täis tuisanud. Walesift teatatakse, et
seal lumetu isu tagajärjel 6 inimest surma on
saanud.

Sõekaewajate streik Ameerikas.

ETA. London, 2. apr. Reuter. New'Norgist teatatakse: Ühisriikides ja LääneKcmaadas algas suur söekvewajate streik.
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tarwilik toitmine puuduwad. Nii kaua kui
riik seda sallib, et elukorterid joogikohtadeks
SflMfflg KÕIK
Älik. tundub aga wangide tõenduse järele ümberehiiatakse ja wili leiwa asemel alko
wäheldasena. Iseäranis soowitakse 1 naela holiks muudetakse ütles Dr. Bornstein
nii faua ei ole riigil õigust kodanikkudelt
lise päewaportsjoni asemel rohkem leiba.
lastesünnitamist nõuda. mr.
paberosse
Wangidega ümberkäimise kohta kaeba
wad kommunistid, teistelt kaebtusi ei kuul
Wenemaa sõjaline seisukord ja
nud. Kommunistid kaebawad aga juba üle
majandus.
üldiselt selle üle, et neid juletakse kinni pi
dada. Suure suuga seletawad nad igasu
Wene kommumstlise partei 9. kongressil
gustest peksmistest jne., kui aga neilt küsiti, on Trotski pikemalt kõnelenud Wenemaa sõ
kes ja millal kedagi on löödud, siis seletati jalisest seisukorrast: ta ütelnud muu seas:
ikka ja jälle, et „siis ja siis olla ühte ehk Meie sõjaline seisukord on küllalt kindel ja
teist" loodud. Ainult ühel juhtumisel tõen me ei karda rääkida ka fõjawäe seisukorra
das üks kommunist, et möödaläinud aastal tumedatest külgedest. Sõjamäes on umbes
teda wangiwaht tõrkumise puhul löönud on. 80 tuhat kommunisti: nende arw suureneb
Kriminaal wangidest süüdistas wangi noorsoo astumisega sõjawäkke. Kommunist
maja seesmist korda ainult „ärimees" Kie lise noorsoo paigutamine sõjawäkke mõjub
sel, ja sedagi sellepärast, et temale ei ole lu sõjawäe sisemise korra peale wäga hästi; sõ
batud naisega kokku saada wäljaspool jamäe walitsusel tuleb wõidelda teiste wõim
järjekorda.
kandade ja ametkondadega, kes ka tahawad
Eeluurimise wangi majas
kommuniftlisi noori endi teenistusse.
Wene tänawal asus eila 204 wangi. Ruu
Majanduspoliitika üle on kongressil kõ
mid on siin kitsad, tihti õige pimedad ja nelenud Sokolnikow. Ta ütelnud: Sõjaka
niisked. Ruumide kitsus ja pimedus on kommunismi ajal oli walitsuse eesmärgiks
siin õieti ainukeseks puuduseks.
rahamärkide annulleerimine. Rahamärkide
Wangidega ümberkäimise kohta kaebasid mcckswusetaks tunnistamise tegid heaks eri
E.K.-o.,,Postimehe" kirjastus
ka siin ainult kommunistid mehed, nai lised majanduslised metoodid. Sest saadik,
sed ei kaebanud. Kuid kaebajad ei kõnele kui me lõpetastrne kõigi saaduste laotamine,
nud siin löömisest, waid sellest, et neid läbi on meil tungiwalt tegemist turgudega ja
A* Saareste
otsimistega „tüütatawat" jne. Toit on kor turu-nõuetega. Oleme rubla wää-rtusetuse
Tegelikud
ralik, kuid wäheldane wangide enese se tõttu majanduslise kriisini jõudnud. Töö
letuse järele.
liste klassi ja riiklife tööstuse huwides on
Karistuswangimajas nende ridade kir kindel waluuta tarwilik. Kriisi käest pääs
õigekeelsuse
jutaja ei käinud.
tab
meid
uute
rahamärkide
trükkimise
lõpe
üleüldise muljena ei jää järele mitte tamme. Et see wõimalik oleks, peawad
määrused.
tundmus, nagu käidaks meil wangidega rahamärgid riigikassasse tagasi tulema.
Hind 50 mrk.
halwasti ümber, nagu „piinataks" neid jne., Selleks asume nüüd maksude süsteemi ja
HtMMOOtottoetSfteototMsoatfwsot
«olgugi, et kommunistid nii Riigikogu kõne
kindla eelarwe loomisele. mr.
C. Julii Caesaris
toolil, kui ka muudel juhtumistel sellest Pal
ju rääkida armastawad. Wangimajades on
Commentarii
Lenini haigus.
kindel kord, mille alla ennast kõik paenu
de bello Galico.
Ajakirjanduses arutatakse wiimasel ajal
tama peawad. Teadagi, et see kõigile ei
Comm.
1„ comm. IJ. (cap. 11—24)
meeldi, iseäranis aga mitte neile, kes meil tihti küsimust, kas Lenini haigus kannab süü
Toimetanud
Elmar Kikas. *
silist,
wõi
diplomaatilist
laadi.
Mitmesuguste
walitsewat korda üleüldse ei tunnista.
I.
Tekst.
Hind
30 mrk. j
oletuste
ja
ebaõigete
andmete
kõrwal
jää
Wangidele on wõimalus muretsetud töö
wad
kindlaks
järgmised
asjaolud:
Lenin
ei
•ooocoatf^ttouS»»»»»»»»»»»ooooeoeocoj
iada. Tööpaigast saatvad nad 10—60% wõta wiimase poolteise kiru jooksul tõepoolest
Elmar Kikas
omale. Nii teenib mõnigi mees koguni
osa
rahwakomissaride
nõukogu
tegewufest.
4—5000 m. kuus.
Rlltl!! KllltaHfüPü#
liiip iiyisSoiiiHis
Üleüldise puudusena tundub raamatute Tema asemel kirjutab dekreetidele all Tsur
jupa.
Moskvasse
on
kutsutud
nõupidami
Seitse
laulu segakoorile.
puudus.
seks mitu tähtsat professori. Kuid ometi
Hind 25 mrk. 1
Keskwangimajas, kus ruumisid palju,
Lenin kuni wiimase ajani osa kõigist
peaks wõi mälus leitama oma sauna ehitada. wõtab
tähtsamatest kommumstlise poliitika aktidest.
Sealsamas seisawad suured tühjad ruumid Weel mõne nädala eest esines ta pika kõnega
teistest wangimaja ruumidest eraldatult üs metallitööliste ametiühisuste kongressil ja | E. K Ö.,, Postimehe" kirjastus
na tarwitamata, mida ometi ära peaks ka awas 27. märtsil kommumstlise partei 11.
sulatama ametnikkudele elukorterite soeta kongressi, kus ta pidas 2 tunni pikkuse kõne.
miseks.
Seda laadi pikad kõned näitawad kahtle
mata, et kui Lenin tõesti haige on, siis ei ole
see haigus mitte wäga raske. —et—
Mlmesugused lealed.
.'

Tall nna w«ngi maade olu
korraga tulwuuemiseks
korraldas Riigikogu juhatus Riigikogu liik
metele ringkäigu wangimajades. Ringkäi
gust wõtsid osa ka ajakirjanikud.
Ligi 30 Riigikogu liiget, kes ringkäigust
osa wõtsid, jagunesid 3 grupesse, mille jä-,
rele grupede kaupa prokuratuuri' esitajate
juhatusel kesk-, eeluurimise- ja karistuswan
izimajadesse mindi.

Keskwangintajas,
endistes Batarei kasarmutes, asub praegu
ligi 800 wangi. Ruumid on siin enam-wä
hem lahedad: niisama ei wõi walguse üle
kaebava. Prmdus on magamise kottidest,
mida ainult 150 wangi tarwis on, kuna tei
sed magamisekotid ise ligi on toonud, ehk
ilma selleta magama peawad. Krediidi puu
dusel ei ole senini wõimalust olnud tarwi
lift arwu magamise kottisid muretseda. Rit
ded on wangidel korralikud. Halb on sau
naSkäimise ja pesupesemise wõimaluS. Wan
gimajal puudub oma saun. Wangisi wiiakse
iga kahe nädala järele sõjamäe sauna, mis
aga tülitaw. SU toit on enam-wähem kov-

Sakfa-Poola wahekord.
Sündimiste arwu WLHenemins
Saksamaal.
Poola lubab Saksamaa kaupadele waba
Neil paiwil peeti Saksamaal "arstide transiidi, kui Saksamaa loobub Poola kau
pade boikotist. —ei—
kongress, mille kokkukutsujaks oli suguelu
ja eugeenika uurimise selts. Kongressil
„Kaine" seaduse eelnõu.
käsitati peaasjalikult sündimiste arwu wä
henemise küsimust. Huwitawad olid kon
Ameerika Ühisriikide saadikutekogusse on
werentsil esitatud kõned sellepoolest, et arstid

antud seaduse eelnõu, mille järele saadetakse

suuremalt jaolt mitte ei asunud seisukohal: wälja Ühisriikide piiridest kõik wäljamaala
mida rohkem lapsi, seda parem. Otse was sed, kes on rikkunud keeluseadust.
tupidi, leiti Saksamaa majandusline seisu
kord praegu nii wilets olewat, et wõimatu
Prantslased weini muidu jagamas.
olla inimestelt kõige muude pingutuste kõr
Aprillikuu lõpul saadawad Prantsusmaa
wal weel nõuda suure lastehulga toitmist ja weinitegijad laewa wälja, mis Prantsuse
kaSwatamist. Gilmapaistwad arstid kaitsesid weini proowisid hakkab muidu wälja jaga
wäidet, et otse andeksandmatu olla lapsi ma.
soetada km terwishoidlised tingimused ja
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Läinud aastal tuli meile uus wäljaweo
kaubaaine, kanamuna, juure. Et nende eks
porteerimisega ainult aasta teisel poolel hakkama saada, alguses polnud selleks walitsuse
poolt luba, siis ei tõusnud wäljaweetawate
munade arw küll wäga suureks, ligi 2 mil
joni, kuid kaunis suure summakese andis see
siiski riigile. Arwata aga wõib, et selles
ekspordis käeSvlewal aastal suuremat hoo
wõttnist loota on, sest nähtavasti on nende
järel nõudmine wälisturgudel suur.
Kuid kuidas sündis nende wäljawedu?
Nagu teada, toimetati meie mune wälistur
gudele peaasjalikult keskühisuse „Estoonia"
ja Inglise . Ameerika - Leedu munade wälja
weo fündikaadi poolt, kes üksikute munade
ülsoftjate ja kaupluste kaudu mune kokku
wõtsid. Kuid niisugust munade kokkutoõtmist
et saa otstarbekohaseks nimetada, mida mii
melt poolt, kes asjaga ligemalt hittaw, on
toonitatud. Esialgu tuli aga selle korraldu
sega leppida. Aasta lõpul, nimelt 11. det
senchril, kutsus E. sulg- ja wäikeloomakasw.
edendamise selts põllutööministeeriumi üle
üldse nõupidamise munamüügi korralduse
asjuS kokku, kuS Peale üksikasjalisi läbirääki
mist tarwilikuks tunnistati, et meie muna
müüki tulekS ühistegelisel alusel organiseeri
da. Niisamuti otsuStatt seal, et kiires korras
on waja maal. kohtade peal, kohalikud mu
ncmhisused ellu kutsuda, kes siis ise oma kesk

korralduse loowad, kas iseseiswalt wõi Põllu
majanduse keskühisuse ..Estoonia" osakonna
na. Sealsamas waliti ka „munaühifuste
organiseerimise büroo", mille juhatajaks wa
litsuse eriteadlane määrati. Büroo hooleks
jäeti kö munaühisuste normaalpõhikirja wäl
jatöötamine.

Sellest on nüüd 3% kuud möödas, ko
made käeS, millal turgudele suuremal arwul
mune hakkab kokku walguma, kuid 11. det
fembril walitud „Büroo" tegewusest pole sõ
nagi kuulda. Wäga huwitaw oIÄS „muna°
ühisuste organiseerimise büroo" juhatajalt
kuulda saada, kus on need „kiires korras asu
totud munaühisused" ja „normoalpõhikiri",
ilma milleta uusi ühisusi asutada ei saa?
Nüüd, kuS ühisused tööle psawad asuma,
pole-neid weel sugugi ellu kutsutud! Wöi
mõeldakse seda keset suwe teha? Siin on nä«

Ho,- et asjad enam korras pole. WalitsuS
maksab ühele eriteadlasele ja ühele instrukLorile aaStaS ligi 200.000 marka palka, kuid
nende tööd. miS just eestkätt munamiiügi ühi
süste korraldamises praegusel ajal peaks
seisma, pole mitte näha. Kui kaua kestab
niisugune saamata olukord?

Nüüd, kuS aSja juureS seiswad isikud,
kellede all palgasaajaid asjatundjaid mõtlen,
elawat, energilist jõudu peaks üleS näitama.
Lutsifer.
Iran de la Hire'» romaan.
Pilou laks pahemale kuni selle prao
kohta, mis Õönägija temale oli ära tähenda
nud. Õönägija jälgis nüüd kirgliku tähele
panuga kõiki möimleja liigutusi. Corsat
nägi ainult warju, mis pimeduses ebamää
rasemaks muutus, suure kaljuseina musta
massiga ühte sulaS ja kadus.
Pragu mööda edasi minna oli Piloule
mänguasi. Kui siledad ja libedad prao ser
ivad ka oleks olnud, Pilou oleks neid mööda
siiski üles roninud. Nagu kõik praod, mida
ajahammas kaljude sisse sööb, oli ka see
pragu ebatasane ja krobeliSte serwadega.
Kerge asi on niisugust pragu mööda üles
ronida!...
Kahekümne sekundiga oli Pilou prao
ülemise otsa juure jõudnud. Pahema käega
ja pahema põlwega serwale ja auku Lugene
des. otsis ta paremalt seda kühmu, millest
peremees oli kõnelenud. Ta leidis miskisu
guse nibu, prootoiS käega tema kõwadust, ja
kümme sekundit hiljem ajas ta end nibu
peale püsti, hoides kõhuga ja rinnaga wa«tu kaljut.
Siin algasid raskused.
Pilou ei näinud tõesti midagi. Hooli
mata selgest taewast, oli öö wäga pime, pea
legi oli udu Lekkima». Kalju moodustas
musta müüri, mis pimedusse kadus.
Pilou ei mõtelnudki enam selle peale, et
temal ka silmad on.
Pagana pihta! ütles ta läbi ham
maste, ma ej wõiks enam kunagi oma pere
mehe ette ilmuda! See naine, keda tema sm
must saadik armastab, ja keda mina kunagi
ei ple näinud, on selles lossis, ma sain sellest
kohe aru... Nii siis pean mina sinna ülesse
minema ja köie otsa kuhugi kinni siduma.
efjt m pean vuxul» kiskuma... pagana

asutusi aitama kohtade peal, põlluharijate
keskel, käima panna, pole nendest midagi
kuulda.

arutada tuleb, on soe, kas asutatawa ühisuse
piirkonnas ka tartoilisel arwul kaun peetakse.
On kohti, kus tolttd üksikult seisawad ja suu
rauad külad puuduwvd, s. o. kus sellega üht
lasi ka kanu wähe peetakse, et seal peab esi
algu ühisuse asutamisega ettevaatlik olema.
üleüldiselt on ju teada, et ettewõte seda
tulusam on, mida rohkem ta läbikaubelda
jõuab. Ka munaühisustes on seesama lugu.
Asutatatoa ühisuse tegevuse piirkonnas, mis
läbimõõtes mitte üle 10 wersta ei tõuseks,

On kohalised tegelased otsusele jõudnud,
et ünlbruskonnast tarviline arw mune kokku
tuleb, ruumid ka saadama? on, kus neid was
tu wõib wotta ja ühistegevusega wähegi wi
lunud isik ka koha peal l«'da on, siis wõib
ühisuse asutamise koosolek * kokku kutsuda,
kuhu ka Tallinnast Põllumajanduse Peawa
litsuse kaudu wäikeloomakaswatuse eritead
lane wõiks ttllla, kes nõu ja juhatust peab
andma. .rjte
Sellest oleks esialg?eks korraldamiseks
küllalt. Asutamise koosolekul Peab juba as
jatundja lähemaid seletusi andma, miS edaS
pidi waja teha.
Soowida jääb, et see senini põlatud põllu
majanduse haru suurema tähelepanu osati
seks saaks. Leedus ja Poolas on muna
müüki wäga suuresti korraldatud, millest
rahwas suurt sissetulekut saab. Et välistur
gudel, nagu seda tihti ajalehtede järel ot
sustada wõib, meie kanamunade wastu suurt
huwi tuntakse, head hinda maksetakse, siis

See on juba kuritegu riigi wastu.
Kuid tihti on niisugustel. ametnikkudel
paks nahk, mille peale ükski hoop ei hakka.
Sellepärast jätame nad rahule ning waata
me, kuidas põllumehed ja perenaised, üle
üldse kanapidajad, ise omal jõul ühisuse käi
ma pane ivad. Muidugi on nüüd paras aeg peaks wähemalt 1000 munejat kana
mööda lastud minna, kuid parem ikka hilja nendelt wõib siiS munemise hooajal I—21—2
kasti mune (ä 1440 muna) kokku wõtta. Pee
kui mitte kunagi.
Esimene küsimus, mis siin otsustamisele takse aga taludes kanu weel wähe, siis oleks
tuleb, on see, kuhu munamüügi ühisust asuta waja kõige pealt ümbruskonna perenaist
da, kas teiste ühistegeliste asutuste juure üles kutsuda suuremal arwul kewadel kanu
wöi iscseiSwana? Kahtlemata on esialgu ka° hauduma panna. Järgmisel aastal wõib ju
sulikum teiste, tugewamate, ühisuste osakon ba, kui kanade arw on tõusnud, ühisuse asu
dade juure asutada, sest wanematel asutustel taimsega julgesti peale Hakata. Nii on ot
on tihti juba omad ruumid ja ametnikud, kes sustatud ühes Lõuna-Eesti wallas.
Julgesti aga wõiks asutamisega peale
ka munamüügi ühisuse asju ajaks. Niisugus
hakata
Rapla, Tapa, Moiseküla, Türi, Lehtse peaksime ise seda nobedamad olema oma asja
test ühisustest oleks nimet. piima, majan
korraldamisega, et siin kanapidajate kasud
j.
t.
elawamates
nurkades.
dufe- ja tarwitajate ühisused. On aga kohti,
mitte ei kannataks.
Niisugustes
kohtades
hõlbustab,
nagu
iseäranis PSHja-EeStis ja saartel, kus Lähen
siin nimetatud, raudtee jaamade läheduses ka
Kanapidaja.
datud ühistegewuslisi asutusi wähe leidub,
ooo
tuntawalt ühisuste edurikast tegewust.
sellepärast peab seal juba iseseiswa ühisuse
ellu kutsuma. Kui munamüügi ühisuS peaks
nüüd teise organisatsiooniga üheS ruumis
LShcdll-Zdz Wmus.
wöi ka osakonnana töötama, siis ei tähenda
see weel seda, et temal omal ei pruugi põhi
Türgi riigi uuesti ülesehitamine.
kirja olla. Just selle waStu rõhutan siin, et
igal niisugusel ühisusel peab tingimata kin
Läheda-Jda küsimus seisab juba kauemat wat, ehkki ka Türgi rahwuslased sõjast wäfi
del põhikiri olema, mille alusel ta töötab. aega poliitika ilma päewakorras. Inglismaa, nud on.
Mis jaoks, mõtleb mõni lugeja? Ainult PS Prantsusmaa ja Itaalia huwid, mis selles
Selle asjaoluga on Euroopa poliitika
hikirja alusel töötawat munamüügi korral maailma osas üksteise wastu põrkawad, on ilm (mõtlen siin liitlasi) nähtawasti tõsiselt
dust wõib ühisuseks nimetada, sest peale jurii teinud selle küsimuse lahendamise keeruliseks rehkendama hakanud. Muidu ei oleks haka
dilise isiku õiguse, mis põhikiri annad, on ning raskeks. Sevresi rahuleping, millega ar tud teisi teid Läheda-Jda küsimuse lahenda
temal kui seesugusel asutusel wõimalus oma wati rahu rnaija toodawat, ei täitnud ometi miseks tõsiselt otsima. Selleks on neil päi
liikmete peale teatud kohustusi panna, mis tema peale pandud lootusi. Türgimaa ei pae wil Pariisis ära peetud Läheda-Jda konwe
munade wäärtust kui kaubaainet aitawad tõs uutanud ennast selle alla. Türgi rahwuslaste rents. Sel konwerentsil wõeti jälle kord tõ
ta. „Estoonia" on ka hulga munade kokku juht Kemal-pasha alustas sõjakäiku Türgi riigi siselt Sevresi rahulepingu läbiwaatamine ning
tootmise punkte loonud, kuid ilma põhikirjata, ja rahwa päästmiseks. Algufes, kui olid Tür muutmine päewakorrale. Kõik waremad püü
kus mune igaühe käest WaStu wõetakse. Nii gi rahwuslaste wäeosad nõrgad, paistis, et ded nimetatud rahulepingut muuta, on alati
sugused kogumisekohad ei suuda iialgi täielt nad Türgi riigi päranduste jagajatele suurt mäletawasti tühja jäänud.
kult ei kanapidaja ega ka kokkuwõtja nõudeid peawalu ei walmista. Kui aga Kemal
Wiimasel Pariisi konwerentsil töötati
täita, sest siin puudub kohustus ja arusaa pasha sõjawägi tugemaks sõjaliseks jõuks oli kõige esmalt sõjariistade rahutingimused
mine oma ülesannetest. Ja wäljamaa prak kaswanud, siis muutusid asjaolud Wäike- Türgi ja Greekamaa jaoks wälja. Need on
tika, eestkätt just Daanimaa, näitab, et mu Aasias liitlastele, esimeses järjekorras küll ka wastas-poolsetele teada antud. Kas aga
iwdemuugt eluliseks ÄüseN on stkka köhapeal JnglismW, halju MsoöMmKs?" Münt. wosfu wöetud,' pimduwad praegu teated.
sed wähemad ühisused, milledel üleriikline susntaa selle wastu on püüdnud ja osanud
Sõjariistade rahutingimiste Wäljatöõw
keskkorraldus on. Ja seda teed tuleb ka meil Türgi rahwuslaStega hoopis Paremini läbi mise järele wõeti konwerentsil Sedrese rahu
käia.
saada, kui esimene.
lepingu muutmise küsimus ja uute rahulepin
Katse Greeka sõjalise jõu abil Türgi rah gu tingimiste wäljatöötamine päewakorrale.
Kahjuks pole meil weel munamüügi ühi
suSte normaalpõhikirja olemas, mida kuu wuslaste liikumist maha suruda, mida ise Nagu „Daily Telegraphi" Pariisi kirjasaatja
lus „munamüügi ühisuste organiseerimise äranis Inglismaa poolt toetatud on. ei ole teatab, on liitriikide wälisministri konwerents
seni õnnestanud. Greeklased on küll süga otsuseks teinud liitlaste garnisoni Gallipoli
büroo" pidi küll andma.
Asutajatel tuleb aga selles asjas kindla wale Türgimaale tunginud, aga kaugeltki ei soowitawaks tunnistada. Linn aga ise cm
soowiawaldusega Põllumajanduse Peawalit ole nad weel Türgi rahwuslaste sõjawäge takse Greekamaale. Suur osa Traakia ter
suse poole pöörata, kelle alla linnukaswatuse häwitada jõudnud. Wõib oletada, et nad se ritooriumist kawatsetawat Türgimaale tagasi
eriteadlane kuulub.
da ka tulewikus teha ei juuda. Greeka sõja anda. Adrianoopol ja selle linna ümbrus
Teine küsimus, mis enne asutamist läbi lised ressursid ei paista kuigi tugewad ole- jääks Greekamaale. Anatoolias tunnistatapihta!... See on esimene kord, et õnne
küttimisel õnne ei 01e...
Kuna ta niiwiisi endaga kõneles, käsi
üle pea hoides, otsis ja kobas ta sõrmedega.
Oi, auk... Mitte wäga suur... Pa
rajasti nii suur, et sinna kaks sõrme wõib
sisse pista... Sellest on küllalt, et astme
wõrra kõrgemale tõusta ja edasi kobada.
01gu!...
Siit peale algaS inimese waikne. aeglane
ja ülim wõitlus raskuse seaduse waStu,
püstloodis waenulikkuse wastu, inimese keha
ja järsu kaljuseina mitteligitõmbamise was
tu. Pilou teadis, et Sönägija ilwesesilmad
teda nägid, teda jälgisid ja tema üle kohut
mõistsid!

Sõrmedega, warwaZtega. küünarnuM
dega, põlwedega, rinnaga, kõhuga, reitega,
kõige oma kehaga kobas Pilou, katsus otsis,
haaras kramplikult kinni kaljust, ripnes,
balanseeriS, roomas, ronis pikkamisi, ette
waatlikult, tasaste hingetõmbustega, wälja
rehkendatud liigutustega... Ta tõusis ja
tõusis...
Kulus wahest üks tund...
Pilou hakkas enesele monoloogi pida
ma: Näe, siin on esine, mida keerdtrepp um
bes kolmekümne kaheksa meetri kõrgusel
moodustab... On keelatud selle trepi ast.
mele toetada... Need astmed on elektri
kommutaatoriteks muudetud!... Aga on
pead, kes seda wälja mõelnud... Peaksin
minutit wiis puhkama... Ao, seal ongi
neljanda wöi wiienda astme all liist... pa
rojasti nii lai et seljali lasta... Ja siis?...
pean rehkendama... siis koban edasi...
Kui ma ometi midagi leiaks, millest kinni
haarata, siis hüppaksin üle trepi, ilma et ja
las selle külge puutuksid... Küll oaa on
hea selja peal lamada ja hinge tõmmata...
Kui oleks ometi fuhugile köit kinnitada!...
See serw, mille peal ma laman, wõiks wö
ga hästi esimeseks korraks 011 a... Pere-

meeS ja Corsat wõiksid siin küll kõrwuti is
tuda ja puhata... Kuid ei ole kuhugi köit
kinnitada... Köis on kõigest 60 meetrit
pikk. ronida aga on 105 meetrit... Seepä
rast peab küll kõige wähem ühe toetuspunk'
ti leidma... Ja see kord, kus Praegu olen.
ei ole mitte küllalt kõrgel, sest minul tuleb
weel umbes 67 meetrit ronida... Ja kui
köis ühte otsa pidi kinni siduda, siis on ta
weel kõigest 58 wöi kõige rohkem 59 meetrit
pikk... Kulub weel rohkem kui Lund enne
kui oma kalasuppi saan... Ei ole seda enam
saanud, sestsaadik kui selles äraneetud pai
gas toiibime... Hopp! küllalt!
Ta ajas end püsti. Ta kobas. Kalju
tema pea kohal moodustas wölwi trepi üle.
Ta seisis kitsal simsil trepi kõrwal ilma
käsipuudeta ja otsis kätega paremalt ja pa
hemalt mõnda lõhe wöi kiwiharja, millest
kinni wõiks haarata. Äkki kohkus ta.
WSlwi all, otse Pilou ees, oli kajuseinaS
äkki walguse ruut tekkinud. Ainult weel
trepp lahutas Pilou nägu sellest ootamata
luugist.

Kuid Pilou kohkumine kestis ainult
kümme sekundit. Elawa inimese pea, mida
ta luugi augus nägi, tegi teda jälle külma
mereliseks. Ta haaras wöö küljest oma
browningu.
Samal ajal tegi mees luugi augus lii'
gutuse peaga ja kätega: august wisati sil«
mus Pilou pähe. Waewalt oli silmus alla
poole õlgu libisenud, kui ta kokku tõmmati.
Kuid samal silmapilgul laskis Pilou.
Mees luugiaugus ajas silmad jölli,
awas suu. millest werd purtskas, ning ka
duS, ümber kukkudes nagu marionett...
Kuid Pilou kaotas ka tasakaalu, waarus
tahapoole, püüdis asjata millestki kinni haa
rata... Ta langes, kaasa tõmmates köie,
mille silmusega tema käed wastu keha olid
tõmmatud. Köis libises luugist üle simsi,
mille peal Pilou oli puhkanud.

Pilou mõtles:
Nüüd on surm!... Jumalaga!...
Ühe sekundi jooksul, mis maksab aastaid,
ta kõike seda piirita ahastust, mida tunneb
noor, tugew ja terwe olemus, kes peab su
rema ...

Oönägija ei wõinud näha lintft sealt, kus
ta Corsat':ga istus. Kuid ta nägi lühikest
walguse juga. Ta nägi silmust Pilou Slgu.
käsi ja keha kokku kiskuwat, nägi Pilou'd
kukkuwat...
Hopp! Corsat! üles! tule! anna käed.'
Pilou kukub!
Corsat kuulis iga sõna, kuid sai aru ai
nult wumastest.
Pilou, kukkudes 38 meetri kõrguselt, wõe
ti all wastu nelja tugema käe poolt, mis
üksteist kinni hoidsid. Käed nõtkusid, kehad
andsid zarele ja langesid põlwili. Sainclairi
za Corsat', rmdade wahel oli Pilou kui
surnu.

ta maha! ütles Õönägija ta
sa. Waht sina ülesse. Kui walgust näed.
ütle mulle... Mina asun Pilou kallale,
km ta weel ei ole surnud. Kuid kuule: Pi.
™ küljes. See köis on kahtlemata
wõllt kulles, mis lahtirullides siiski teata
mat wastupanu awaldas, kukkumist aeglus
tades... sest muidu oleks Pilou meie käed
murdnud ja koha peal surnuks kukkunud...
Seepärast arwan mina, et tema on ainult
minestuses... Näe hullu!... Ta hoiab
weel oma browningut kramplikult käes...
Pealegi on see kõik sündinud ilma mürata'.'.
Tema elab. Corsat. tema elab!
x..,.ühest koti taskust, mis tal wöörihma
kulzes rippus, wõttis Corsat midagi wälja.
Äee tootke wildiga kaetud alumiiniumist
pudel tomtpunniga. Pilou neelas ühe sSV
pudel. tõelikust, mida sisaldas
(Järgneb.)
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Riigikogu
koosolek aprillil kell sp. l.
Koosolek algab k. 5.25 min.
Juhatab K. Wirma.
Sekretäär kannab ette teated Riigikogu
liigete puudumiste üle märtsikuul.
Riigikogu juhatuse poolt on kommisjo
nidesse antud järgmised seaduse eelnõud:
sõjamäe osade ja asutuste alla wõetud ruu
mide üüri, kaubandus-tööstusministeeriumi
koosseisu ja palgamäärade muudatuste ja
cahwuswahelise oopiumi konwentsiooni kiu
uitamise kohta.

Raudteeseaduse §152 täiendamise
seaduse ja elukorterite ehituslae
n u seaduse tekst kinnitatakse Mõne re
daktsioonilise parandusega.

Siseministeeriumi koosseisu ja palga
määrade muudatuste seadus
wõetakse 1. lugemisel wastu.
Selle seadusega wähenewad siseministee
riumi wäljaminekud 5.197.934 marga Mõr
ra asutuste, nagu loata wiincvpõletamise
wastu wõitlemise kommisjoni, hobuste sõja
tväkke wõtmise kommisjoni, sekwestreeritud
trükikodade walitsuse, rahwawöe kommisjo
uide ja Petseri maaülema instituudi likwi
veerimise tagajärjel ning 19.161.956 marga
wõrra koosseisude muudatuste tõttu. Polit
fei koosseisu wähendatakse 192 inimese
mõrra.

Koolimajade ehitusfondi seadus
wõetakse 3. lugemisel parandusteta wastu.
Ehituspeawalitsuse teedeministeeriumi alla
ülewiimise seadus

wõetakse 2. lugemisel wastu.
Meriasjanduse peawalitsu.se
sa laewasöidu ameti teedeministee
riumi alla ülewiimise seadus wõetakse
L. lugemisel wastu.
E. Kägu (komm.) tõstab üles kwvo
rumi küsimuse.

Selgub, et kooS on 52 liiget. Koosolek
kestab edasi.

wat Türgi suwereniteet Wahetneröft kuni
Mustamereni, Taga-Kaukaasiast ja Persiast
kuni Egea mereni. Euroopas jääwat Kons
tantmoopol ja suur osa- Jda-Traakiat täieli
kult sultani ülemwõimu alla. Teised maa
osad, mis wäinade lähedal asuwad ja neid
pnrawad, demilitariseeritawat ja seatawat
vcvhwuswahelise Lommisjoni alla. Smürna
saatvat omawalitsuse. Neid teateid kinnita
tcckse poolametlikult.

Liitlaste poolt on Türgi ja Greekamaale
kutse saadetud oma esitajaid saata nõupida
misele, et tingimiste üle läbi rääkida. Ar
watcckse, et nõupidamine sel juhusel, kui
wastaspoolt sõjariistade rahu tingimised
wastu wõtawad, Konstantinoopolis algawad.
Rahutingimised on nii Türgi kui ka Gree
kamaale kätte saadetud. Greeka parlamendis
on need Greeka-Türgi rahutingimised juba
arutusele wõetud. Kõigi tundemärkide jä
rele wõib arwata, et nad seal wastu wõetakse.

Londoni teated kinnitawad seda.
Türgilnaa kohta puuduwad aga lähemad
teated. Ainult nii palju on teada, et tingi
mised Kemal-pashale edasi on antud. «Ti
mes" kuuleb, et Angoora walitsus kawatse
wat wastuettepanekuid teha. Et Türgimaa
pärast wähe rahutu ollakse, seda kinnitawad
Londoni sõnumid. Neis awaldatakse arwa
mist, et türklased mõistawad hinnata soodsaid

tingimisi, mis neile awanewad, kui nad liit
riikide ettepanekud wastu wõtawad. Türgi
maa tegewat hästi, kui ta oma endisest Ida
maa kauplemise wiifist loobuks.
Aga kui Angoora walitsus Pariisi LäHeda-Jda konwerentsi eelpool peajoontes ni
metatud tingimisi wastu ei wõta? Kas ei ole
fee „Timesi" teade, et ta wastuettepanekutega

kawatseb esineda, selle tundemärgiks? Mis
suguseid teid leitakse siis selle keerdsõlme la
hendamiseks? Greeka sõjawäed igatahes seda

lahti ei jõua harutada.
Üks on aga kindel, et praeguste tingi
mistega Angoora walitsusele suuri järeland
misi tehakse. Nii et julgesti Türgi riigi
uuesti ülesehitamisest wõib rääkida. Kas
aga need tingimised Angoora walitsuft ra
huldawad, ei ole smi weel selgunud. Kui
meele tuletada Kemal-pasha üleskutseid kogu

muhameedi ilma ühendamiseks, siis tekib
küll kahtlus, kas Angoora praegugi weel le
pib, wõi tahab ta oma saaki täielikuna kodu
wiia, laiutades ennast Idasse. Wiimane
püüd aga ei ole Ida asumaade omanikule
kaugeltki sümpaatlik. Sellepärast on mõiste
ta» ka see kärsitu», mi» Londonis walitseb.
H.
—.

Riigi 1922. a. eelarwe 2. lugemisel.
Jatkatakse haridusministeeriumi eelarwe
arutamist.

J. Annusson (tööerak.). Kolm aas
tat on möödas, kus Eesti õpetaja on iseseisWalt kooli juhatanud ja reformeerinud.
Õpetajaskond asub kooli wastu arwustanwl
seisukohal, sest ei tohi olla paigal püsimist,
.waid peab olema alaline arenemine.
Wäited, nagu oleks meie kool kallis,
mispärast tuleks hariduspoliitikat majan
duslisa» suhtes kärpida, ei ole põhjendatud.
Hariduse peale minewaid kulusid wõib ar
wata umbes 699 miljoni marga peale, mitte
1 miljardi peale, nagu on ette toodud. Ha
ridusministeeriumi! Puuduwad andmed
wäljaminekute kohta hariduse alal.
Ei ole õige, et meil keskkoole liiga palju
on. Statistika põhjal, mis ühest haridus
ministeeriumi instruktori seletusest saadud,
ei wõi sarnast järeldust teha, sest et see sw
tistika puudulik on.
Haridusministeerium ei ole tõsiselt mõ
telnud tehnilise hariduse korraldamise peale.
Läinud eelarwe arutamise puhul wõttis Rii
gikogu soowiawalduse wastu, et haridusmi
nisteerium samme astuks tehnikumi kõrge
maks õpeasutuseks täiendamise, kui ka teh
nikumi hoone ehitamise suhtes. Haridusmi
nister arwab, et Riigikogu soowiawaldus
warajane on, sest ei olewat õpejõude ega
sisseseadeid tehnikumi jaoks.

Põllutöökoolid tuleks põllutööministee
riumi alt haridusministeeriumi alla üle
anda, sest Põllutööministeeriumil ei ole apa
raati, mis neid koole korraldada wõiks.
Hariduspoliitika ei ole erapooletu. Ha
ridus-ministeerium muutub-poliitilise wär
wiga asutuseks. Õpilaste organisatsioonid
jäetakse registreerimata, sellepärast et neis
mingisugune mittemeeldiw poliitiline joon
ilmub. Pahempoolsete waadetega õpetajaid
kiusatakse taga ja lastakse ametist lahti.
Kõlblus ei ole mitte ainult noorsoo seas
langenud, waid kogu rahwa hulgas ja ter
wes ilmas. Ei wõi sellepärast noorsugu
kõlbluse langemise mõõdupuuks wõtta.
Süüdistada õpetajate liitu, nagu ei
teeks liit tegemist pedagoogiliste küsimus
tega, on ekslik.
Õpetajate kongressidel, mida arwu
poolest 5 on peetud, on pedagoogilised küsi
mused alati esimesel kohal seisnud. Õpetajate

töö on iseäranis suur koolikirjanduse alal.
Meie kool on meie õpetajaskonna püüete
wili. Puudusi leidub õpilaste kui ka õpeta
jäte juures, aga koolile tuleb aega anda are
neda.

J. Hüne r s o n (põllum.). Hariduse pea
le peaks rohkem raha antama. Koolimajade
ehituseks tuleks tingimata suuremaid sirm
masid kulutada, kui nõutud. 39 miljon:
marka on wähe. Õpetajate ettewalmista
mise peale oleks tulnud enne, kui mitme
aastane maksuta algkool sisse seati, kõige
suuremat rõhku panna. Nüüd on meil suur
hulk õpetajaid, kes õpetaja eksami ei ole
suutnud suwekursustel, mis juba kolm suwet
on kestnud, sooritada. Õpetajate seminaa
ride Peale tuleb sellepärast iseäranis tähele
panu pöörda.
Ületunnitöö tasu ülewõtmisega õpetajate
palgaseadusesse on õpetuse andmine algkoo
lides */• korda kallimaks tehtud. See on
otstarbetu kulutamine.
Usuõpetust tuleks koolis õpetada, sest
usuõpetuse wäljaheitmine on rahwa kooli
wastu opositsiooni seadnud. Koolis on ter
we rida uusi Speaineid: woolimine, joonis
tamine, käsitöö, kodulugu j. t. Nüüd räägib
rahwas, et usuõpetus on koolist wälja wisa
tud ja asemele on pandud „sawioppus"
(woolimine). Uute õpeainete wastu ollakse
opositsioonis, mis koolile suurt kahju toob.
Õpetaja on selle tagajärjel lahutatud rah
wast. Kooli tuleb aga katsuda nii korral
dada, et kool rahwaga käsikäes käiks.
Palgamaksmine õpetajatele tuleb niisu
gusele järjele seada, et õpetajal ei tarwitseks
oma palka kohtu teel nõuda, nagu see nüüd
tihti sünnib.
Kutsekoolide eest on tarwis rohkem hoolt
kanda. Senni, kui riigil ei ole tarwilikku
arwu kutsekoole, peab riik igasugust era
algatust sellel alal püüdma toetada ja eden

dus wõi wiha, mis eelarwe arutusel wäljS
paistis, oleneb armastusest kooli wastu.
Kooli küsimust rarutades, ei saa iga kord
mitte selle järele küsida, kas wõtted, mida
sarwitab haridusminister, meeldiwad wõi
mitte. Minule näib, et see täiesti asjata
on, kui Rkl. Hünerson arwab, et kool rah
wale selle kaudu wõõraks saab, kui temasse
aineid wõetakse, millest rahwas aru ei saa,
nagu käsitöö, woolimine, joonistamine. Mi
nu arwates, kui rahwas weel sellest aru et
saa, siis ei tohi mitte haridusminister, kes
Pedagoogiliste nõuete järele juhib uuendusi,
ennast sellest heidutada lasta. Need küsimu
sed on otsustatud küsimused.

Palju suurema tähtsusega küsimus on
usuõpetuse küsimus, sest et see õpeaine enese

ümber laseb põlema plahwatada poliitilised
kired, kuna seda woolimise ja käsitöö õpetuse
ümber mitte olla ei saa.
Ma ei mõtle siin mitte rahvaerakonna
seisukohast programmilist kõnet pidama ha
kata. Meie seisukoht on niisugune, et usu
õpetus peab koolis olema, kuid mitte sun
duslise, waid waba õpeainena. Kool peab
tabama inimeses kõiki tema iseäral
duši ja omadust, peab neid aren
dama, mis temas on olemas, loo
mulikult ilma erandita kõigis inimestes.
Usutunne on niisugune spetsiifiline omadus,
tnida kõikides on olemas, ja teda, arwan
mina, on kasulik arendada inimese mitme
külgse saawutamiseks.
Üks põlewamatest küsimustest, mille üm
ber on arutused keerlenud, on meie kutse
koolide ja üldharidusliste koolide küsimus.
Meil öeldakse, et üldhariduslist koole on liig
palju, teiselt poolt öeldakse, et wähe, ja mõ
lemad mõtted on õigustatud. Üldharidus
lisi koole on palju eelarwes, sest et nad
riigile palju maksma lähewad, neid koole on
wähe, sest et kõik sinna sisse ei mahu. Pean
ütlema, et rahwal on suur tung üldharidus
liste keskkoolide järele. Millega seda sele
tada? Kui seda seletada sellega, et rahwas
hindab üldhariduslist koole, kui niisuguseid,
siis mina isiklikult wäga rõõmustan, selle
pärast, et see meie rahwa üldhariduslist
tasapinda tõstab. Aga ma arwan, et põhjus
ei ole mitte see. Rahwas ei lähe wälja üld
haridusliste koolide peale mitte humaansest
seisukohast, waid on wälja mindud praktili
sest seisukohast. Ja see on lihtsalt seleta
taw. Wene aja kooli korraldus oli niisu
gune, et intelligent elukutse ehk paremat
sissetulekut said need, kes ülikooli olid läbi
teinud. Ülikooli said need, kes üldharidus
lise keskkooli lõpetasid. Sellepärast rahwas
praegtt hindab weel suurel määral üldhari
duslisi koole. Kutsekoolid saatvad alles lä
hemal ajal rahwale tuttawaks, kes neid siis
ka hindama hakkab. Selles asjas nagu
kuulda, on ministeerium samme astunud,
mida köigite kiita tuleb. Meil on wist käes
olewas eelarwes wiie erikutsekooli jaoks
summad määratud. Eelmiste waieluste
ajal juhiti ühe kõneleja poolt erilist tähele
panu ühe kooli tüübi peale, mis on teata
was mõttes meie erakool. Nagu teada olid
juba Wene ajal erakoolid ainukesed, kus
Eesti isamaalsust wõimalikult kaswatati, kus
oli sisseseatud Eesti keel ja Eesti kirjan
duslugu. Mujal seda ei olnud, wast ehk
mõni wäike erand mahcmrwatud. Erakoo
lid ei olnud sel ajal mingisuguse wäljawali
tud klassi koolid, poliitilisest ja ka sotsiaalsest
seisukohast waadates. Neis koolides õppisid
sel ajal rohkem waesemate inimeste lapsed,
kui rikaste omad. Kui minewikus erakoo
lide kohta ei wõi ütelda, et nad mingisuguse
rahalise aristokratii wõi poliitilise rühma
koolid on olnud, siis julgen ma ka praegu
sel ajal seda kinnitada, et need koolid ei ole
mingil kombel rikkama klassi koolid selle
veale waatamata, et mõnes neist, nagu siin
ette toodi, õperaha, wõrreldes riigi kooli
dega, kaunis kõrge on. Poliitiliselt wõin
kinnitada, et neis koolides õpib põllumeeste,
kristlaste ja ka kommunistide lapsi. Mis
eriti Tallinnasse puutub, siis wõin ütelda,
et Tallinna erakoolides ei wõeta kallimat
õperaha, kui linna poolt awatud awalikkude
koolide õperaha maksimum (3—4999 mk.)

seda silmas peame, et meie kool praegu weel
saamise ajajärgus on, siis ei ole mingil
kombel halb, kui selle kooli tüübi kõrwal
weel üks teine tüüp töötab, mis palju wa
bamalt peaks wõima õpeaineid käsitada ja
oma programmi korraldada, kui ühtluskool.
Wõib olla, wõib see kooli tüüp ühtluskoolile
mõnes asjas koguni eelsammujaks saada.
Nii wõiks erakool sel ajajärgul, kus meie
kool üldse wäljakujunenud ei ole, heaks kor
rektiiwiks olla. Haridusministeeriumi era
koolide poliitika kohta wõib seda soowi awal
dada, et siin maksma pandaks wõimalikult
suur wabaduse printsiip, sellepärast et ainult
siis erakool wõib engpst hästi kujundada.
Eelarwes oli kokkuseadmisel ettenähtud
summa riiklise kunstimuuseumi jaoks. Nüüd
on see maha kustutatud. Awaldan selle
kohta äärmist kahetsust. Meie rahwa hari
dust ei saa mitte mõista ainult sellest seisu
kohast, kui palju on meil teadmisi matemaa
tika wõi loodusteaduse alal, waid lõpmata
suur tähtsus on siin inimeste tunnetel. Meil
ei ole midagi selleks tehtud, et inimeste es
teetilist kaswatust tõsta.
Kui Leedu õpetajad siin käisid, siis ei ol
nnd meil neile midagi näidata. Meie prae
gune muuseum, mis asub Kadrioru lossis,
on sarnane, et teda palju arwesse ei, saa
wõtta. Kunsti osa ei ole seal olemaski, sest
wäikest toakest, kus kadunud Köhler'i ja
Wabbe maalid kõrwuti pandud, on piinlik
selleks nimetada.

Lõpuks Pean mina kohaseks omast tsikli
sest seisukohast nimetada, et mina haridus
ministeeriumi tööd positiiwseks loen. Ha
ridusministeeriumi töö wiib tingimata koo
li terwendamise poole, aga mitte lõhku
misele.

J. Lattik (kristl. rahtvaerak.). Üksikut?
eelarwe osade juures peatades, puutub ist
äranis silma toetussumma, mis on määra
tud laste kirjanduse ja klassikaliste tööde
tõlkimiseks. Seda summat on kärbitud.
Selle kirjanduse puudus on aga suur, mi?
pärast siia suurem summa tuleks määrata.
Teiseks aleks tarwilik suurem summa
määrata piiriäärsete maakondade teatritele
ja seltsidele. Seal on palju Purustatud.
Kolmandaks tuleks toetussummasid mää
rata Tartu ülikoolile. Mis Puutub „Kas
watusse" ja õpetajate liitu, siis on liidu jn
hatus algusest peale püüdnud ja tahtnud
alati pahempoolne olla. Kes „Kaswatust-'
loeb, sel paistab kohe silma, et seal sõditakse
ristiusu wastu kõige tulisemal wiisil. Mul
ei ole selge, mikspärast wabariigi walitsus
peab niisugust ajakirja toetama, mis otse
ristiusu wastu käib ' Neid on palju rod
kem, kes usuõpetust nõuawad. Miks peawad
siis 599 inimest riigi kulul selle wastn wõit
leina?

Õpetajate liit on selles mõttes poliitikal
ajanud, et ta on aidanud kultiweerida kooli
poisi kultust, et ta õpetajad teatawas mln
tes koolipoisi alla on painutanud.
Lõpetab sellega, et meele tuletab Preili
haridusministri sõnu, mis awaldatud kõne?
Lutherufe mälestuspühal: „Saksa rahwa
käest on palju wõetud, aga ühte asja ei an
na Saksa rahwas mitte käest, s. o. piiblit."
Piibel tuleb ka meil kooli jätta, fui ta
hame kooli koduks teha.
Kõneleb weel J. Kana (tööerak.).
Koosolek lõpeb kell 19,15 min..
Riigikogu koosolek
on täna, 4. aprillil, kell 5 p. l.
Päewakord:
1. Asundusseaduse eelnõu esimene oh:
riiklikust maatagawarast lahutatawate maa
kohtade põlisest tarwitamisest põllumees
te Riigikogu rühma ettepanek.
2. Palaaalammäära seaduse-eelnõu
Riigikogu liigete J. Piiskar'i. P. Keerdv,
E. Kägu ja J. SBatija ettepanek.
3. Ehituspeawalitsuse ja tehnilise
tuskomitee siseministeeriumi alt teedemim?
teeriumi alla ülewiimise seadus 3. liuu
misel.

4. Meriasjanduse peawalitsuse ja lae
wasõidu-ameti kaubandus - tööstusministee
Kahtlemata peawad kõik tunnistama, et
alla ülewiimise seadus 3. lugemi
meie kool on selles saamise ajajärgus. Kui riumi
sel.
gi ma ühtluskooli poolehoidja olen, tunnis
5. Seadus põllutööministeeriumi mao
tan ma ühtluskooli kõrwal weel teist kooli
mõõdu
ja hindamise walitsufe koosseisu ja
tüüpi, milleni Eesti kool kord edeneb. Üht
palgamäärade
kohta 2. lugemisel.
luskool ei ole mitte ainuke õndsakstegew
6. Postijaamade seadus —2. lugemise!.
kooli tüüp. Tema kõrtval wõiwad olla weel
teised tüübid, kus hakatakse mõne aine
7. Riigi 1922. a. eelarwe —2. lugemi
dada.
spetsifitseerimisega palju elawamalt peale, sel.
Juhataja kuulutab weerandtunnilise wa kui ühtluskool seda lubab. Mina mõtlen ni
8. Seadus Ahwenamaa saarte mtiic
heaja. Peale waheaega algab koosolek melt, et meil peaks tekkima üks klassikaline
kindlustamise
ja neutraliseerimise konwent
kell 9.
kool. Ma ei usu mitte, et Eesti rahwal sar siooni kinnitamise kohta riigikaitse ja Ma
J. Westholmi W«e.
nast kooli tarwis ei ole, sest terwe maailm li»«Sjade kommisjoni ettepanek.
J. Westholm (rshwaersk.). See äge- tunnistab weel klassika haridust. Kui meie
lubab.
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Niisugust hinda maksid Berliini lähekon
Suure suudusliku laenu kawatsus Lätis.
nas kaswatatud nisud, rukkid ja kaerad.
Läti põllutööminiSteenmn on walitsuselt
Nahwamajandus.
Maailmaturul kippusid hinnad selsamal
500-miljoni rubla suuruse sundusliku laenu ajal langema.
eelnõu ette pannud. Sellest laenust saadud
Maailma wiljatargudelt.
rahapuudus suuri takistusi. Ei post ega rahaga tahetakse häwitatud majapidamisi
Belgia kiwisõed odawamad.
seada. Arwatakse, et eelnõu tagasi lü
Belgias on kiwisüte hinda 6 franki ton
Viimaste päewade külmad ilmad on riigipanga osakonnad ei suuda wördlemisi jalule
katakse.
ni pealt alandatud.
Inglismaal ja Saksamaal taliwiljade oras wäikseid summasid, mis sajatuhandetesse
Ametlikud maksukursid Lätis.
rubladesse
ulatawad,
wälja
maksta.
Raha
te kaSwu seisma pannud. Inglismaal ei
15. märtsist astus Lätis määrus jõusse,
Maailma willakaak 1921* a
kardeta weel. et wiljad seeläbi kannataksid, saajaid trööstitakse päew-päewalt, üks nä
kuigi nad endised ilusad ei ole. Saksamaalt dal teise järele, ja on iseäralist osawust tar mille järele maksude tasumisel 1 EeSti mark
Ameerika
riiklise statistika andmete ,ä
aga tulewad teated, et seal orased wähem ra« wis, et raha mõne nädala pärast kätte saa 75 Läti kopikaks arwatakse. Saksa mark on -rele on maailmas 1921. aastal üleüldse
da."
1,10 Läti rubla.
huldawad on, kui aasta eest.
2 698.445.050 naela willu laadud. 1920. a.
Wenemaale rahasaatmisest.
ühisriikideft tulid waremalt teated, et
saagist on 1921. a. saak 6 % ja enne sõja
KudaS
Wenemaal
raha
wälja
maksekak
Leedu
emisioonpanga
asutamise.
mitmes kohas tulewad taliwilja orased üm
aegsest saagist 17% wäiksem. 1921. a. saagist
Leedu emisioonpank oleks sellekohase eel
ber künda. Nüüd selgstb, et see arwamine se, mis wäljamaalt on saadetud, näitab „O.
andis Austraalia 31%, Euroopa 26%, Löu
täiesti ekslik on. Soojad wihmad ja kewa W.-Ztg.'i" teade, kus öeldakse, et Saksa rii nõu järele eraettewõte, aga monopoliõigus na-Ameerika 18%, Põhja-Ameerika ja Aasia
de ilmad on orased lopsakasti kasivama ja gimark 9. märtsil wabal müügil 7000, isegi tega. Panga põhikapitaal oleks 2 miljoni kumbki 9% ja Aasrika 7%. Vähenenud
wõrsuma ajanud, nii et tänowu wähem ora 7500 Wene rubla maksis, Wene riigipanga dollarit. Väljamaalased wõiwad aktsionää wördlemisi 1920. aastaga on willasaak
sepõldusid tuleb ümber künda kui läbisti ametliku kursi järele aga ainult 1800 nõu?, rideks aStuda ja kuni Va osa aktsiaid oman Ühisriikides, Argentiinas, Uue! Meremaal
Ühisriikides küntakse. See seisukord on ka rubla anti. Nüüd on 2600 nõuk. rubla ha dada. Shilb peaks wähemalt Va osa wälja ja Briti Lõuna-Aasrikas. Suurenenud on
antawatest pangatähtedest kindlustama.
juba wiljahindade peale Ühisriikides mõju katud andma.
ta Hispaanias. Austraalias ja Suur-Bri
Rahasaatjatele ega saajatele ei wõi nii
awaldanud.
Tööta töölised Leedus.
tannias. Saksamaal on willasaak ka suure
sugune kursiwahe tähtsuseta olla.
Saksamaal tõusid wiljahinnad ühes
Kow-no tööbörse on k. a. jaanuari kuni nenud ja nimelt 25 A miljoni naela pealt
marga kursi langemisega,nii et sakslased jä
Wene kasukanahkade müük.
15. märtsikuuni registreerinud 568 tööta 43 miljoni naela peale.
reldawad: Kui mark tõuseb, siis langeb wil
inimest,
nende seas 127 meesterahwast ja
Nöuk. Wene kasukanahkade oksjoni ta
jahind, langeb mark edasi, siis töusewad ka
441 naisterahwast. Selle aja jooksul nõuti
Seis«kord prahtturul.
kistati
Leipzigis
Saksamaa
kohtu
poolt,
pä
wiljahinnad.
1095 töölist, kelle seast 623 meesterahwast
rast
aga
lasti
ära
pidada.
Nahad
olid
kal
Londonist
teatatakse, et 36 Briti sada
Inglaste rehkendamise järele oli maa
ka 470 naisterahwast.
lid
metsloomade
nahad.
Ostjad
on
peaas
mas
kaubalaewu
kahe miljoni tonni mahu
del. kust nisu wälja weetakse. tänowu 83
miljoni klvarteri nisu wäljamaale müümi jalikult inglased ja itaallased. Nahkn oli Tee lahendamine Daani põllumajandusele. kuses tegewuseta seisab, sest et neid kaupade
weoks ei üürita. Neist laewadest on
seks. Ostjatel on waja 79 miljoni kwarteri. umbes poole miljardi Saksa marga wäärtu
ETA.
Daani
leht
..Horsholm
Avis"
ses.
Tõhunahkade
eest
makseti
140—620
1.900.000 tonni Inglise laewad. Ühisriiki
Seni on juba 50 miljoni kwarteri wälja
awaldab 21. märtsil Daani põllusaaduse kon des on seisukord weel pahem. Seal on wiis
weetud ja 29 miljoni tuleb weel wedada. Saksa marka tükist.
sulendi Gleerupi kirjutuse Daani põllupida miljoni tonni laewaruumi, mis riigi Päralt,
SelleL summas on Wenemaa jaoks ainult 3
mise ja ettewõtlikkuse wõimalnstest rajarii kasutoomata seismas. Peale selle seisawad
miljoni klvarteri arwatud. Mõeldakse, et
kides, eestkätt Eestis. Herra Gleerup näeb weel eralaewad. ..Welthandel" ütleb, et
Wenemoa rohkem nisu saab. Sakslased üt
asjaolus,
et Eesti walitsus suuremaid maa prahihinnad alanemas on. Wiljaweo eest
lewad, et nemad kahtlemata rohkem nisu
Kuld- |it hõbe tükke
pikemaks
ajaks 12 aastaks wäl Põhja-Ameerikast Euroopasse on wiimase!
tahawad osta kui inglased on rehkendanud.
ja
katvatseb
rentida,
suurepärase wõimaluse ajal wähem maksetud. Vahemerel peetakse
Kauge-Jda wajadused ei ole ka kindlasti
Vslliskiwidega k«u»istud
awanewat Daani põllumajandusele. Daani weohindasid nii madalaks, et laewade oma
teada, selleparast ei wõi julge olla, et nisu
põllumajanduse nõukogu olla nüüd asja nikud ei taha laewu wälja saatagi.
tagawarad tarwiduft katawad.
i^uasiad
oma peale wõtnud ning katvatsewat juba eel
Nagu meil tunnistatakse, et nisujahu tar
Ähisriiiide kaubalaewastiku
olewal suwel selle teostamisele asuda. Herra
tuikamine on suureks läinud, nii teatatakse
Gleerup
terwitab
seda
kawatsust
ning
loo
l»h«»«watO?»wadka Saksamaalt, et seal saiatarwitamine pea
dab rajariikide walitsuste juures samasugust
Ühisriikide laewaametil on 7L00.000
aegu juba suurem on kui enne sõda oli.
Made kivgitusteks
arusaamist leidwat, nagu ta 1920. a. Eesti tonni kaubalaewu. 1920. a. tegid nad 513
Rukkid ei laheta ja rukiste hind ei ole sel
juhtiwate meeste juures leidnud.
-.«SI kSige Vohafemal^
miljoni dollarit kahju, nagu „M. G. Com
mõõdul tõusnud, kui nisudel. Arwatakse, et
merc." kirjutatakse. Direktori tunnistuse
Saksamaal weel suured rukkitagawarad on.
Al. Malmstewi
Hindade langemine Norras.
järele on praegu kahju igas kuus 20 miljo
>
Kui
wõtta
suurmüügi
hindade
numbriks
ni dollarit. On. katsutud müüa neid laewu.
kutlasepa »iiris, Pttt Nn. Al.
Növk. Wene rahaas ad
1919. aasta! 100, siis olid hinnad 1921. a. aga müümine ei lähe korda. Mõned Arnee
jaanuaris 309.2. now. aga juba 266,9. Kõi rika ärid on ostnud neist „walgetest elewcm
Ktzimmnustlist Venemaad wõib nüüd
ge kõrgemad olid hinnad 1920. a. septemü tidest" üksikud ära, 200 dollarit tonnist
õigusega wiljonöäride maaks nimetada, sest
ris, nimelt 433,1. Ametlikkude arwustikku makstes, aga nüüd on need ärid maksu
kuuldawasti wõib saada juba 800 Eesti
Soome juust.
marga eest miljoni Vene rubla. Tarwitseb
Hollandi kindralkonsul Helsingis on oma de järele on elukallidus 335 pealt 1920. a. jõuetud ja ei suuda ostuhinda tasuda. Prae
olla inimesel Wenenmal neli puuda kustu aruandes, nagu wäljamaa lehed teatawad. detsembril 302 peale 1921. a. juures lange gune turuhind laewadel on 30—40 dollant
tamata lupja, wõi kolm naela suhkrut, wõi Soome juustule hea tunnistuse annud. «md.
tonn. Arwatakse, et laewaamet suure osa
jälle paar naela wõid, ja oledki miljonäär.
laewade ehitushinnast maha arwab ja see
Öeldakse, et Soome ..Schweitsi juust" kogu
Wiljahmdade tõusmine Saksamaal.
Selsamal ajal, rahaküllusest hoolimata, ni parem on kui Daanis tehtud juust, mida
sõjakuludeks tunnistatakse. Umbes 2 mil
kaevatakse, et raha on wähe. Laenude eest heaks peetakse. Läinud aastal on Soome
Kui tugewasti wiljahinnad Saksamaal jardi dollarit 4 miljardist tuleks niiwiin
makseti riigipangale 8—12% kuus ja hil üle 2 miljoni kilogrammi juustu wälja we märtsikuus ühes marga kursi langemisega maha kustutada.
juti tõsteti neid protsenta 50% wõrra. Era danud. Lehmi on Soomes 1.100.600.
tõusid, näitawad järgmised arwud, mis
Isegi siis, kui laewaametit korda läheks,
inimestelt laenamisel maksetakse ühe päewa
..Berl.
Tagebl."
toodud.
kõiki
laewu eraettewõtetele 30—40 dollarit
Oma lehmade hulga Poolest peaks Eesti
eest mitu protsenti. Seisukord on nii kuju wõima ligi pool osa niipalju juustu wälja
Tsentner (3 puuda) maksis Berliinis:
tonn ära müüa. oleks neil ettewõtetel raske
nenub, et „O. W.-Ztg.'ile" kirjutatakse: wedada, aga meie piimatalitused müüsid
6. märtsil 28. märtsil
wäljamaa laewadega wõistelda. Meremees
..Waja on walitsewa rahapuuduse pärast 1920. a. üleüldse ainult 300 tuhat naela
Nisud 650—660 m. 855—860 m.
te palgad on Ühisriikides 15—85% kallimad
Rukkid 505—508 .. 625—640 „
alaliselt uut paberiraha käima Panna. Juba juustu omal maal ära.
kui teistel maadel ja laewade parandmnin»
ei suuda rahatrükimasinad niipalju raha
on ka kallim.
Suweodr. 490-500 „ 725—740 „
Kaerad 460—468 „ 635—640 „
walmistada, fui waja on. Jgalpool teeb
«Ülestõusmine."
Leo TolStoi romaani järele kokku seadnud
H. Bataille.
Pr. Hilma Rantase külaskäigu etendus
„Estoonias" 30. 111. 22.
(Järg).
Juba ..Tsaarinna" etenduse puhul Lähen
dasime, et pr. Rantanen suure publikumi
hulgas kõwasti armastab läbi lüüa ja selleks
näidendid ivalib. kus keskpunktiks hiilgeosa.
KaS puudub sel andelisel näitlejannal kirjan
duses maitse ja arwuswswvime wõi igno
reerib ta meelega näidendite kirjanduslist
wäärtust, peab seda kõrwaliseks ja tühiseks
aSjakZ. kui aga juures osas hiilgada saab,
igatahes on ta waremini ja ka nüüd tõendust
cmnud, et tema repertuaar intelligentsemat
osa publikumist rahuldada ei wõi.
Pääle selle oli ..ÜleStõuSmise" etendami
ne LõendujekS, et pr. Rantanen lawastajana
nnsaambli mängust ja teistest osadest liiga
wähe hoolib, nagu ei oleks see tema osa ja te
ma mängu körwal mitte tähtis.
Ei ole ka kerge wäheste proowidega
kaht-, kolmekümmend osalist lawal siledalt
wecrewa mehanismina Hikuma panna, iga
ofa terwikuga koklukölla seada. Selleks ku
lukS palju proowe ja harjutusi. Järjelikult
« ole külaskäigu-lawastu
seks mitte kohane. Oli tunda, et ühine kindel
käsi kõige? juhtiw ei ole, et iga näitleja oma
..eraalgatust" ja näitclawalist wilumust tar

wat. See osa nõuab suuremat hingelist paen
duwilst kui Lengyeli-Biro ..tsaarinna". Mas
lowa osa on reaalsem, lihtsam, intiimsem, sü
gawam. Maslowa on tundeliku, meeleliku,
aga lihtsa Wene tüdruku hingega. Sellepä
rast ei ole tema kujutlemisel paatosega ega
teatraalsusega midagi pääle hakata. Õnneks
läks Pr. Rantasel korda neid omadusi seekord
teatud mõ ul warjata. Ainult Paiguti tulid
nad kuuldawale ja nähtawale. Siiski muu
tus Tolstoi harilik awalik naisterahwas Ran
tase esitusel kaugelt suuremaks ja kangelase
likmnaks kui ta romaanis on. See on juba Pa
ratamata. Pr. Rantanen paneb ikka wärwi
paksult ja tõmbab jooni tugewalt. Tuletame
näituseks meelde tema rinna esi
meses waatuses, kui ta Nehljudowiga üle
kaua aja kokku saab. Mitmed kohad pr. Ran
tase mängus olid liiga sentimentaalsed, liiga
halelikmagusad.

dust. Esimeses waatuses oli aga hra Lauteri
Nehljudow täiesti ebaõnnestunud. Nii ker
ge. nii pealiskaudne ja blaseerit ei ole Nehlju
dow ka enne ..ülestõusmist" mitte. Temas
on sügawust ja temas on, nagu '-u, ware
mini tähendasime, kaks „mina" juba wõitlu
ses, kuigi see kõrgem ja tõsisem „mina" weel
„ loomale" alla jääb. Herra Lauteri män
gus ei olnud sellest esimesest ..minast" jälgegi.

Peale selle ei olnud esimeses waatuses hra
Lauteri Rehljudowis jälgegi ei peenest kaar
diwäe ohwitserist ega würstist.

Esimese waatuse kujud (peaasjalikult Pa
riisi produktid) olid kahmatud ja kunstlikud.
Nad oleksid sama mõju awaldanud, kui
vma tähtsa, tolmupühkimise ja toakoristami
se sinna Paika oleksid jätnud ja lawa äärel
seistes seisukorra ära seletanud. Saatkond
oma munadega wõiks wõi ära jääda, kui pa
remaid Wene talumehi ei suudeta luua.

täis elu ja liikumist. Siin oli pr. Rantanen
õige huwitaw ja realistline, ainult õnnetu
sentimentaalne ja wenitet lõpp rikub mõju
ühtlust. Naiswangide kujud olid enamasti
kõk head.

Viienda waatufe on Bataille mitmest
Tolstoi romaani pildikesest kokku lappinud ja
ajaks Ülestõusmise öö walinud. et jälle wõi
malik oleks muusikat teha. i) Nähtawasti on
ta Verlainell programmilise üteluse omale
Määramatuks juhtmõtteks wõtnud: „De la
rnusique encore et toujours!" (Veel muu
sikat ja alati muusikat!)
See waatus wõiks üldise mulje tõstmiseks
Palju kaasa aidata, kui siin realistliseks jää
daks. Nüüd aga wõitlesid kaks stiili, Bataille
aitas pr. Rantase tugewal toetusel smtimeu
taalse wõidule, aga wcratajat ei liigutanud
see wöit iseäranis. Tolstoi laseb Nehljudowi
ja Maslowat lahkudes palju wähem ilusaid
jaj liigutawaid sõnu teha kui Bataille, laseb
nad proosalikumalt lahkuda ja mõju ei ole

Üldiselt tundus Maslowa osas enam osa Katinka eksitamise stseen wenis liiga pikaks ja
wat mängu kui kaasaelamisele weetlewat eht nagu juba tähendet, liiga sentimentaalseks;
sat tundmust ja elamust. Maslowat mõis liiga palju wokaal- ja instrumentaal-muu wähem.
Rantase kujutusel kõige enam endiseks näit- sikat!
Üldselt wäga ebamäärane, segane wäbe
Teine waatus wannutet meeste nõu rahuldaw mulje kogu ..Ülestõusmise" 'õhti^
lejannaks pidada.
Würst Nehljudow on TolStoi romaanis pidamine oli üldselt wäga grotesk. Tols
H.''
idee kehastaja, kõrge ideaali kandja. Selle toi maimule on sarnane kujutuswiis wõõ
pärast puudub tal elawa inimese reaalsus ja ras, ka Wene kohut ei tabata siin trehwawate
*) Laupäewasest ..Ülestõusmise" arw«Z
usutawus. Tema idealismi wõib imetleda joontega. Iseäranis kaugele läksid karri 11<s 1t,Ciiliol' nöQU °m kirikukoor
ja austada, aga kaasa elada on raSke. Nii keerimises wäljapaistwamad osalised: herra
r n armu" laulnud. Tõepoolest
on see harilikult idealistliste kujudega kuns Laur (kapten) ja hra Kurnim (kaupmees).
%artf *!s§ õrnust üles tõuS
Kolmas ivaatus haigemajas oli nud . Tahtpn
tis. Hra Lauter ei suutnud Nehljudowi mitte
öelda, et ma õigeusu kirikuelawamakS ega usutawamakS teha. Tema waliselt laitmata, aga jättis jaheda mulje,
S"Bes wcdamini forroÄ
pooS ja näoilme olid teisest maotusest lõpuni mida kunstlikult sissepõimit wokaalmuustka
lauZWuf ' ** aZ%b°lfn
üks ja seesama, tardunud, elutu, ainult hääles wäga wähe süwendada aitab.
,vitadrS oma arusaamise järele tegutseb.
Nelias vilt — on kirev»
Pr. ftontanen mängis Katinka Mablo- kuuldus paiguti elamuste warjundite wabel-
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wee läbi rikutud on.
Ilma peawarjuta jäid 4 perekonda.
positiiwsed
(kuigi
Ameerika
keeluseaduse
üle
Päewauudised.
Juurdlus
tuletekkimise üle kestab edasi
Euroopas tihti anekdoote jutustatakse ja
nalja heidetakse): on wähenemas joomis
älma psawarjuta. kuid juhaws ei ole suut tung, kuritegewus ja suguhaigused, paranen
Eesti saatkond söitiS eila
mas Perekonna elu.
Laewaliiigu teated.
nud selle aja jooksul ruume muretseda.
Genu^sse.
Euroopa ajakirjandusel ja wcäitsuse lii
Samuti
ei
ole
juhatus
suutnud
riigija
Eila kell 4 p. I. sõitis meie fmttonb,
getel tuleks seda eksperimenti tõsiseimllt
Eila jõudsid sadamasse: Rootsi aurik
millesse kuuluwad O. Stvandmann, A. Mar omawalitsuse teenijaid soowitawal hulgal hinnata ja Maadelda, kui nad seda seni on
ühingu
ümber
koondada.
«Amfred"
segakaubaga Inglismaalt, Soome
kus ja eksperdid Luther, Maurits ja Holst.
Ei ole hoolitsetud La einelaua eest: Kosel teinud.
aurik ..Poseidon" reisijatega Hangöst, Eesti
Tallinnast, et Saksa ja Prantsusmaa kaudu
Kõne lõpul panid kuulajad kõnelejaile et
awatud mingisugune kõrts, mis aga rii
GenuaSse sõita. Saksamaal ühineb nendega olla
te mitmesuguseid karskuse asja puutuwaid aurik «Sakala" Hullist, ligi 1000 t. kiwisü
giteenijatele kättesaamata on.
tega mereasjanduse peawalitsusele, Belgia
rahaminister G. WeStel, Pariisist sördab
Koosolekule olid palutud ka mõned Rii küsimusi, millede peale Dr. Hercod üksikas aurik ~Marmel" Antwerpenist jahudega E.
GenuaSse saadik K. PuSta. Peale selle sõi
jalikult wastas. —ei—
T. K.-le, Ameerika aurik «Wisla" wiljaga
tis kaasa informatsiooni otstarbel „Eta" ju gikogu liikmed, kes aga, arwatawasti koos
ooo—
oleku
tõttu
Riigikogus,
ilmunud
ei
olnud.
(ligi 5000 tonni) Wenemaale, (ta on merel
hataja hra Lintrop.
jääs wigastoda saanud ja laseb wett sisse).
Minna sõnnmeS.
Parwetamise määrused j ige
Saksa aurik «Jmperial" segakaubaga Saksa
WäUsminiSter A. Piip oma
del.
maalt ja Saksa Praam, umbes 800 t. pet
Näitusehoone ümberehitatud.
lahkumiSPattve ära annnd.
rooleumiga.
Sisemiste weeteede walitsus on jõgedel
Qsaühisus «Estoonia silm" on wana näi
Eita andis wälisminister A. Piip riigi
Wälja läksid eila: Saksa aurikud „Sie
wonemale oma lahkumispalwe kirjalikult meisaparwetamise kohta järgmised seletused tusehoone, mis nende käes rendil on, täiesti
gen"
Lutheri ivabriku wineeriga, Inglis
awaldanud.
Jõekalda
omanikul
on
keela
ümberchitarnid,
nii
et
selle
sisemus
üsna
nä
ära. MiS palwele iärgneb, näiwwad lähe
maale ja ..Martha Halm" tühjalt Stettini.
tud parwetamise ajal weewoolu takistada, gusaks ja moodsaks on muutunud.
mad Päelvad.
jõe põhja lüüa ja pukksildasid ehitada.
2.—11. septembrini ärapeetawal Eesti Inglise aurik «Tynemouth", mis wedurid
Weskite
omanikud
peawad
parwetatawa
met
näituse
ajal kavatsetakse niuetatud hoones tõi, tühjalt Hamburgi ja Rootsi aurik „Ori
Aued tSSkaitse kommiKsaarlde
samaterjaali tammidest takistamatalt läbi üleswõtteid Eesti põllumajandusest ja töös on" tühjalt Liibawisse.
piirkonnad
laskma. Ujuwad sillad tulewad awada par tusest ekraanil demostreerida, mis iseäranis
Täna sõitsid wälja: Saksa aurikud
Oö-hoolekcmdeministri poolt kindlaks määra wetajate kulul, kusjuures kohaliku politsei wäljamaalostele Eesti olude tutvustamiseks ..Printsessin Sophie Charlotte" reisijatega
fctfc.
esitajatega kokkuleppida tuleb, et silla awa kaasa aitaks.
Stettini, ..Christiain", „Wiadra", „Aladin",
\ TLL-hoolekandeminiSter on kuni edaSpi mine liikumist maanteedel ei takista. Tal
Tallinna koolinoorsoo.Mdu juhatnSte
«Alarich,", «Wienus", ..Estland" ja ..Bohl
bitte korraldusteni 1. aprillist 1922. a. anna lannse riba jõe kallastel, f. t. maariba, mida
üldkoosolek.
heim", ning Rootsi aurikud „Wiola" ja „As
des töökaitse kommisjaride piirkonnad järg. parwetajad õigustatud on tarwitama, ula
ta". M. T. T.
Tallinna kcolinoorsoo-liidu ja tema osa
»iststt kindlaks määranud:
tab üksikutel juhtumistel 5—20 meetrini.
—»000'
» i*
kandade
juhatuste
ühine
koosolek
peeti
3.
1. jaoÄänd. Tallinna linnast 1., 5., 6.
apr. ära. Koosoleku peaülesandeks oli lä
ta Kopli jaoskonnad, ning Harju maakonnast
Muuseumi alalt.
lahti utel hema kawa läbitöötamine, kuidas wiimasel
Keila. Madise, Risti Nissi, Hageri ja Rapla Ametnikud kuudi tarwitamisest
uud.
liidu peakoosolekul ülestõstetud küsimusi jat
kihelkonnad, ühes Baltiski linnaga.
Tallinna Eesti muuseum, kelle rahalise
reforme teostada. Üksikute aruannetega osa
Hiljuti teatasime, et posti peawalitsuse kandade
Töökaitse kommissari asukoht Tallinna?,
tegewuse kohta esinesid osakondade loterii loosimise päew teatawasti, õige lähe
Aia tän. nr. 12.
ametnikud on oma ringsõitude puhul walda juhatused.
dal seisab, pöörab oma usaldusmeeste ja
2. jaosk. Tallinnast 2.. 3., 4. ja sadama dekt küüthobuste nõudmisest loobunud.
üleüldse laialise publikumi poole järgmise
Ku
n
st-t
ead
u
s
e
osakonna
korral
Nüüd kuuleme, et maanteede walitsuse
politsei jaoskonnad, ning Harju maakonnast
teadaandega:
dusel
on
peetud
rida
loenguid,
töötawad
Kuusalu, Jõelehtme, Harju-Jaani, Jüri, ametnikud samale seisukohale asunud.
Praegu
kiirkirja
kursused.
Kawatsetakse
lä
1) Isikud, kelle käes loterii tähed prae
Põhjuseks asjaolu, et küüthobuste and
Kose ja Juuru kihelkonnad
hema! ajal osakonna üldkoosolekut kokku gu weel müügil, palutakse nende kontsad ja
Töökaitse kommissari asukoht Tallinnas. mine kohtade peal liiga aeglaselt sünnib.
kutsuda: kus lähem tegewuskawa käsitusele raha kõige hiljemalt 5. aprilliks s. a. muu
Aia tän. nr. 12.
tuleks. Muu seas on ülestõstetud ka liidu seumile ära saata.
5. jaoSk. Wiru maakond, üheS Rarwa
ajakirja wäljaandmise küsimus.
Dr.
Hereodi
kõne
alkoholi
ohto.
ja Rokwere linnaga.
2) Tallinnas asuwatelt õpe- ja ameti
Karskus-osakond on rea kontsert
Töökaitse kommissari asukoht Narwvs,
Rcchwuswahelije alkoholismi wasw wöit
asutustelt
ning äridelt korjatakse loterii
Kooli tän. nr. 8.
lemise büroo sekretäär Dr. R. Hercod pidas miitinguid korraldanud. Samuti on selle tähed ja raha muuseumi poolt,
4. jaosk. Järwa maakond, üheS Paide pühopäewail, 2. apr. Riigikogu walges saalis osakonna juures karskus-öpeühing tegewust
3) Loterii tähti, mis hiljem 7. aprilli
huwitawa kõne ailkoholiküsimuse pracguss alustanud. Osakonna juures töötab ka nais müümata,
linnaga.
wastu ei wõeta ja loetakse need
wõimlemis
grupp.-karskustöö
kihutustöö
te
' seisukorra. "kohta.
Töökaitse kommissari asukoht Pardes,
tähed
müüduks...
gijate
salk
jne.
Tegewust
kawatsetakse
sa
Kuulajaid oli õige rohkesti.
kuid esialgu Tallinnas, 2. jaosk. töökaitse
Loosimine on 10. aprillil. Loterii täh
Kõige pealt andis Dr. Hercod ära mas sihis jatkata, jalutus käike ning ühismän
LommiSsari juureS.
tede ostjad, kes 75 tuhat mk. jne. wöita ta- >
6. jaosk. Tartu maakond, ühes Tartu Schweitsi terwituse Eestile, ning asus siis gusid korraldada.
Muusika-osakonna juures töötab jbafr, kui ka tähtede müüjaid palutakse as
kumaga.
kõne aine kallale. Asjalikul toonil tegi ta
Töökaitse kommissari asukoht TartuS, ülemaste alkoholismi kohta Euroopas jo segakoor. Kõne all on olnud sümfoonia jaga rutata sest loterii raamatute ära kor->
orkestri ellukutsumine, mida aga praegr samme on juha algamrd ja kes hiljaks jääb,
Ameerikas.
Gmrr turg nr. 10.
K. jaosk. Walga, WLru, Petseri maakon
Ta kõne sisaldas ligikaudu järgmisi möt teostada ei saa.
see ilma jääb. Kuni 8. aprillini on tahti
Peale pühi awab liidu juhatus liidu k 10 mk., weel wähesel arwul saada: «Päe
nad, ühe» Walga, WSru ja Petseri linna teid:
Karskuse aadete teostamiseks oleks kõige büroo ruumides lugemistoa. Lugemistuba valehe" ja „Tall. Teataja" talitustes, Pa
dega.
Töökaitse kommissari asukoht WSrus, otsekohesem ja lühem tee eesmärgile, ära kee kawatsetakse awada tvähemalt 2 korda nä stkaste päewapildi äris Kuninga t. nr. 1.
kuid esialgul Tartus. 5. jaosk. töök. kom. lata wägijookids tarwitamine seaduse abil. dalas.
Singeri äris Wene t. nr. 13, Kaubi ärist
Lõpuks otsustati sarnaseid ühiseid-üld .Estoonia" teatrimajas nr. 16 ja Tallinna
Seadust teha pole raske, kuid küsitamaks
juures.
koosolekuid süstemaatiliselt tihemalt kokku Eesti m.unsemnis. Kadrioru lossis.
7. jaosk. WiHandi maakond, ühes Wil jääb tema läbiwiimine. täitmine.
Alkoholi keeluseadust maksma panna wõib kutsuda.
sandi linnaga.
Juhtaus
Töökaitse kommissari asukoht Wiljandis, hm eduga ainult siis, kui terme vahwas ehk Tallinna Püha-Waimu koguduse erakoreali
—ooo
wähemalt tema rõhuw enamus on ise otsus
Jakobsoni tän. nr. 12.
ne peakoosolek
8. jaoSk. Pärnu maakond, ühes Pärnu tanud alkoholi oma jookide hulgast wälja
«aled Venemaa!!.
on teisipäewaks. 4. aprilliks, kell 146 õhtust
heita.
Annaga.
Kentmanni
tän.
nr.
6
kokku
kutsutud,
kus:
Töökaitse LommiSsari asukoht Pärnus
Kõik riigid on püüdnud ühel ehk teisel
Piletite müük kuldraha eest.
esialgu WiljandiS 7. jaosk. töök. kommissari wiisil alkoholi tarwitamist rahwa seas nor uue kirikunõukogu walimine ette wõetakse.
Käesolewa aasta weebruarikuus kirjel
meerida. Absoluutne wabaduA alkoholi suh Koguduses on wiimasel ajal üks wäiöe klld
juured.
9. jaosk. Lääne maakond, Saaremaa ja tes on ainult nõnda nimetatud ..weinimaa kond pääd tõstnud, kes senise tegewuse oati nõukogude ajakirjanduses abinõu kuld
Hiiumaa, ühes Haapsalu ja Kuresaare lin deil" (Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias). wastu igapidi intrigeerida püüab. Õpetaja, raha kättesaamiseks publikumi käest: raud
Wägijookide tarwitamist piiratakse mit kes wabaiweelse usuteaduse Poole hoiab ja tee- ja laewakassad müüwad piletid wäljas
nadegk
kelle pääle köstrid sellepärast juba kord Laeb poo! järjekorda isikutele, kes maksawad nen
Töökaitse kommissari asukoht Haapsalus, me! wiisil.
Saksamaal ja mõnes Schlveitsi kantoonis, tust tõstsid, olla liiga imelik, ja niisama ollc de eest kuldrahaga. Nii tegi ka tsaariwalit
kuid esialgul Tallmnas, 1. joosk. töökaitse
näituseks, määrab kogukond kindlaks joogi senise nõukogu tegewus liiga edumeelne ol ins sõjaajal ja ettewõttel olid positiiwscd ta
kommissari juures. —w—
kohtade arwu elanikkude tarwiduse jär nu-d. Iseäraliseks surmapatuks Peetakse wil gajärjed. Kontrolliks oli mõeldud lihtne,
masele seda, et ühel koguduse pidul kord mittekeeruline süsteem, nimelt: pidid tarwi
gi.
SNigi }« omawalitsuse teeni»
Belgias awatakse joogikohte elanikkllde tantsitud olla, mille tagajärje! koguduse elu tusele wõetama sellekohased Piletid, millest
Läte k»o«olek«lt.
arwu järgi (1 joogikoht 33 elaniku peale). hukkaminemas olewat. Nüüd on selle ring oleks kolm jagu konts, mis jääb pileti
Nõutakse uut palkade normeerimist.
Inglismaa kitsendab patentide saamist konna poolt iseäraline nõukogu kandidaati' müüja kätte, pilet ise ja kontrollknpong,
Eila oli „2oohife" ruumides riigi ja oma joogikohtade pidajatele.
de nimekiri sisseantud ja selle kasuks te> mis antakse reisija kätte. Rongi kontrolöör
ivolitsuStv teenijate ühingu Tallinna osaAmeerikas on alkoholi joomine täiesti kee hakse majast majasse käies kõige ägedamat rebib äm kontroll-kupongi ja toimetab ta
Konna peakoosolek. Muu seas tuli arutuse ladtd.
kihutuse tööd; lubatakse siis. kui need „usk° raudteewalitsusse. Kupongide orwu järgi
le ka palgaküsimus. Selles asjas tekkis
Keeluseadus wõib olla kohalik, üleüldine likud" mehed walitud saawad, koguduse elu kontroleeritakse kassadesse tulnud kuldi'aba
koosalejate seas kaks woolu. ühed leidsid, wõi absoluutne.
täiesti ..ioaimulikuks" teha ja senine „usk Pilet ise peab olema eriwärwi ja kandma
et praegusel kõrval tuleks leppida perekonna
Et riigis maakonnad ja raioonid lähewad mata" õpetaja wäljakangutada. Soowitaw pealkirja «kulla eest".
üiiraha suurendamisega, mis, teachawasti, lahku oma kultuuriliste arenemisastmele oleks, et mõistlikud koguduseliikmed rohke!
Projekti autorid soowitasid ära kasutada
päewakorral ongi. Teiselt Poolt arwati, et poolest, siis tuntakse wiimasel ajal Euroo arwul koosolekule ilmuks ja suure kogntmse
seda
põhimõtet ka prahiwedamise juures,
perekonna abiraha kõrgendamise teel seisu pas elawat huwi just kohaliku keelusea asjade teostamist mitte wäikese kitsarinnali
kindlustades
sel juhtumisel korralikku ja
korda parandada ei saa, sest see rahuldaks ai duse wastu. Nii on ta tavwitusele wõetud je kildkonna hooleks ei jätaks.
wäljaspool järjekorda sündiwat wagunite
nult perekonnaga isikuid.
Koguduse
liige.
Schotimaal, Poolas, Doanis, Hollandis.
andmist. Sel teel loodeti ticntawalt suuren
Kuna selles küsimuses kindlale seisukoha Leedumaal on ta praegu läbiwümisel, Sak
Loeng ideaalidest.".
dada wöiwat kuldraha tagawara. —ei—
ke ei jõutud, wõeti otsus wastu, et keskliit samoal kawatsusel.
Täna 4. apr. kell 8 õhtul esineb kooli
walitsuse ees samme astuks toetusraha saa
Tulekahju Peterburi elektrijaamas.
Riik wõib kuulutada wiina põletamise
miseks ühe fuit palga suuruses. See on oma ainuõiguseks ja katsuda oma heaksarlva nõunik A. Kiiks tütarlaste kommertskooli
Öösel wastu 23. märtsit pääsis Peterburi
saalis pikema kõnega koolinoorsoo ideaali
larwilik weel enam sellepärast, et walitsus
miss järele wähendada. Kuid
elektrijaamas
tuli lahti. Katus kukkus ma
on otsustanud aprillikuu palka juba 11. skp. demokraatlises riigis wõib rahwas oma esi deft, hiljuti korraldatud ankeedi andmete
sinarmnnis
sisse.
Tüle tekkimise põhjus
põhjal.
Sisseminek
waba
kõigile.
wälja maksta.
sajate kaudu selle wastu protesteerida, ning
teadmata.
Elektrijaama
kordaseadmiseks on
S-lle tõttu weniks Palgawahe 40 pöewa nõuda omale ka teatawaid õigusi wiina
abinõud
Wrwitusele
wõetud. —ei—
Tulekahju
S.
Pärnu
maanteel.
fisekS, mis ametnikke raskesse seisukorda walmistamise alal. Näituseks on Schweitsis
wõikS panna.
talunikkllde! keelatud wiina põletada, kartu
Eila. umbes kella 145 p. l. hakkas S. Por
Moskwa, 3. aprillil. Raudtee tariifi tõs
Peale selle vtsuStati nõuda, et palkade litest ja terawiljast, kuna weinide walmista au maant. nr .40 olew ühekordne puumaja
tetakse
esimesest aprillist 100 %, trammi
normeerimine kiiremalt läbi wiidakS.
miseks puuwiljaft on neil piiramata waba- pölema. Tuli lai alguse ühest pööningu sõiduhinda
tõsteti Moskwas 76000 peale.
SuS.
kambrist, ja lagunes kiirelt ktiofi Pöönin
Jooksvate asjade
Esimese Latse täielise keeluseaduse maks gu tubades olewat elanikkude warandust ei
arutamise! heideti Ühingu juhatusele ette loi
ht tegewust. ühing on juüg terwe üjasta mapanemisega tegid Ameerika Ühisriigid. saanid Päästa, kunq almnine kord ainult
Kahe aastase kestwuse tganjärjed on igvtaheS

6

ffr. 77

TÄlLlttttÄ Tfi7C T Ä Ä

Teated maakondadest.
Virumaalt.
Lmnawalitsus maakonuawalitfuse kohtusse
kaebanud.

Wiru maäkomrawalitsuse realgümnaa
sium asub linna majaS. Senini tasuti üüe
linnawalitsusele sel toel, et linnawalitsus
maakonnawalitsusele maksetawatest elektri
moolu summadest, mida linnal alatasa sajad
tuhanded maakonnawalitsusele maksta, ise
üüriraha maha kirjutas, sellest teisele poole
le teatades. Nüüd on aga Rakwere linna
-valitsus selle kangelase teoga walmis saa
nud ja kooli wäljatõftmise nõudega kohtuS
esinenud, et üür pole tähtpäewflkS ära maks
tud. Haruldane taktika!
Wiru Pan?
pidas 1. aprillil H. Awiksoni juhatusel oma
esimest aastakoosolekut aasta tegewuse järeRadvere krediit-ühisuselt, kelle tegewu
se jatkaja Wiru pank on, päris ta 4.299.294
m. 27 pennilise äriseisu. 1921. a. lõpuks
näitab äriseis 17.817.913 m. 83 p., seega
aasta jooksul neljakordseks tõuSnud. Arwete
läbikäik aasta jooksul 462.583.583 marka 95
venni, tulusi 1.993.617 m. 36 p., millest, kui
kulud maha wõetud 490.383 m. 27 p. puhast
kasu järele jäi. Aasta aruanne kinnitati
ühel häälel, sania ka puhtakasu jaotuse ka
iva, mille järe! puhaS kasu, 400.383 m. 27 p.
järgmiselt jagatakse: 10% tagatoata kapitaa
li 40.038 m. 32 p. 0% diwidendikS
90.000 m., 5% nõukogu käsutada 13.517
m. 25 p., 15% ametnikkudele 40.551 im
74 p., ülejäägist weel lisadiwidenti 9%
135.000 m. ja riigimaksudeks 81.275 m. 90
penni.
Liisu läbi lahkunud juhatusest J. Kruu
ienberg ja nõukogust J. Oksenberg, J. Saar
ja J. Lugenberg, kes kõik ühel häälel tagasi
waliti, nagu ka rewisjoni kommisjoni liik
med A. Tenneberg, O. TiiwaS ja A. Tooias.

1922. a. kulude eelarwe, palgad ja äriku
lud, wõeti 1.954.999 marga suuruses ühel
häälel wastu.
Koosolek kestis ainult tveerand tundi.

Haaxsalu linnawolikogu koosolek 31. märlsll.

Koosolek algab kell 6. Juhatab abiesi
Jdawere mõisa peale kandidaatisi. Selkord inees Waus.
Arutusele tuleb rewisjoni kommisjoni
sel wäljaandmisel jäid tagawaraks kohad
nr. 16 ja 27, milledest esimene 57,75 heki, protokoll. Mõne aja eest otsustas wolikogu
teine 83,52 heki. suured, esimesel 52,75 hekt. linna päralt olewast Ssalepa mõisast kaduma
Põldu, teisel kõigest 12,94 hek. kölbmaw läinud metsamaterjaali asja kohtu kätte anda.
Maad. Need kohad olla nüüd sooparanduse Materjaali kaduma minemises süüdistab re
otstarbeks määratud. Wallanõukogu, 27. wisjoni kommisjon linnanõunik Täkkeri.
märtsil küsimust arutades, leidis üle 199 Asja uurimine on praegu kriminaalpolitsei
hektari põllumaa sooparanduse teenistusesse käes. Et seda asja, mis nii Palju kõmu on
panemise õigluseta olema ja otsustas põllu sünnitanud, põhjalikult walgustada ja selgi
tööministeeriumi paluda, et need kaks kohta tada, otsustakse kõik rewisjoni kommisjonil
csaaks wiieks taluks ümber planeeritud ja ja linnatvalitsusel sellesse aSjasse puutuw ma
eesõigustatud maasaajatele wäljaantud.
terjaal wäljaanda.
Praegu on rewisjoni kommisjon woli
kogu otsuse põhjal kohustub linnawalitsuse
ISrwa maalt.
asjaajamist wiimase peensuseni rewideerima.
ÄhiSpanga peakoosolek.
Et niisugune töö liig tüütaw ja palju aega
Paide ühispanga aasta-peakoosolekut pee wõtäb, mida aga kommisjoni liikmetelt, kui
ti 2. skp. ruumides, üleüldisest liik mittepalgalistelt, nõuda ei wõi, palub kom
metearwust 180 olid koosolekust osa wõtmas misjon wolikogu alluwate ametnikkude rewi
24 liiget. Koosolekujuhatajaks tvaliti ühel deerimist linnawalitsuse peale panna, mis ka
häälel hra T. Käsebier, protokollikirjutajaks sellekohase linnaseadusega kokkukõlas. Kom
misjonile jääkS ainult linnawalitsuse liik
paluti hra E. Tael.
1920. aasta tegewuse aruanne kinnitati meie rewideerimine, mis ka wastu wöetakse.
juhatuse poolt etteseatud kujul, kusjuures Linnawalitsuse ettepanek palgalist rewidentt
juhatuse, nõukogu ja rewisjonikommisjoni ametisse wõtta, lükatakse tagasi.
Praegu, kus maakonnawalitsus omale
liikmed erapooletuks jäid. Aruande järele
oli 1921. a. jooksul üleüldine läbikäik uue haigemaja awaS, mis linna haigemajast
177.939.400 marka, tulusid 1.203.078 marka paremates ttngimistes ja rohkearwulise spet
35 penni (%% 807.775 m. 47 penni, kom siaal-arStide osawõttel töötab, on karta, et
misjonisid 362.192 m. 88 penni ja maja siS linna haigemaja tegewus aja jooksul soiku
setulekuid 33.299 m.), kulusid 1.184.789 mark® jääb. Minewal aastal, kuS maakonnawalit
10 penni, ärikulud 315.961 marka 04 penni. sus ühiselt linnawalitsusega haigemaja ülal
%% ya kommisjon 419.936 marka 60 penni, pidasid, oli puudujääk suur, mispärast see
majakulud 36.271 marka 46 penni, waran käesolewal aastal, kus linn üksi haigemaja
duse kustutamine 2629 marka ja Wenemaalk ülalpeab, weel suurem saaks olema. Tehtakse
saadaolewate summade ja wäärtuste kustu linnawalitsusele ülesandeks maakonnawalitsu
tamisekS kahjutasu tagawarakapitaali arwe sega ja terwishoiu peawalitsusega läbirääki
le üle kantud 419.090 marka, seega jäi pu mistesse astuda uue suurema sanatoorium
hastkasu 18.289 marka 78 penni. BilanS 1. haigemaja asutamiseks Haapsalu, arwatawasti
jaanuariks 1921. a. 18.984.280 marka 56 p. krahw de la Gardi lossi, kui seda omandada
muu seas diskonteeritud wekslid ja saadakse, nagu maakonnawalitsus kawatseb.
«uid laenusid 2.786.000 m., laenusid asunik Sanatoorium oleks Haapsalul, kui suwitus
kudele 3.719.900 marka, kontokorrent laenu kohal, wäga tähtis ja tarwilik ja on loota,
sid 7.024.743 marka 80 p., korrespondendi et riigiwalttsus siin oma toetust ei keela.
te arwed 741.408 m. 04 p>, maja wäärtus
Saku jaJõhwi õllewabrikud on linnawaühes remondiga 122.450 m., Wene' wäärtu
ttjnud, linna piiritusepoodi
jed 635.256 m. 02 p. Mkd'MZrWMuõua° õllemüuk: stsseseaoa, nagu seda Tallinna
wad oma kuSwtamisega pangalt rohket jõu linnawalitsus teeb. Saku wabri? tahaks
pingutust, läinud aastal sai üle 499.999 ma ainumüügi õigust Haapsalus omale.
hakustutatud, loodetawasti jõutakse käesole
Ettepanekud lükatakse tagasi ja antakse
>val aastal ka ülejäänud osa kustutada.
luba ainult õllelaagrid asutada, mitte aga
Bilansi passiwas on muu seas osamak pudelimüüki.
susid 558.199 m., kahjutasu kapitaali 459.927
Linnawalitsus esineb ettepanekuga, moo
m. 95 p., kontokorrent laenud wekslite ja dustada Haapsalus kurordi waltisus wälja
wvärtpaberite kindlustusel 137.247 marka 38 maa ja teiste Eesti kuurortide eeskujul.
P., rediskonto 450.000 m>, kontokorrent lae Linnawalitsus, kellel laialine tegewusala, ei
nud teistes asutustes 7.568.755 m. 29 p., suudaks kõiki tõid ja korraldusi, mis kurordi
korrespondendid 899.611 m. 71 p., hoiusnm käekäigu tõstmiseks tarwilikud, täita. Linna
masid 5.599.228 m. 69 penni.
ilu ja puhtuse eest hoolitsemine on aga häda
Puhaskasu 18.289 m. 25 p. jaotati järg päraline tarwidus, sest selle puuduse üle on
miselt ära: diwidentideks 14.399 m. (6 %) eelmistel aastatel palju nurisetud. Et Haap
ja taMwarakapitaaliks 13.989 m. 25 p.
salul asutus ja isikud puuduwad, kes kurorti
1922. a. eelarwesse otsustati üles wõtta

Wirumaa 1. jaoskonna MaksumSpektorrk»
lahkunud J. Riismandeli asemele on inspek
tor Wäiso Tallinnast määratud. A.
Kunda alewiwalitsuse kriiK.
Kuigi Kunda alewiwalitsusses pardid
tähtsuseta osa ei etenda, tuli kriis enam isik
listel põhjustel. Senine alewiwanem A
Frühling astus tagasi, samuti ka walitsus»
liige Kennberg. Uueks alewiwanemaks wa
liti Alfred Siemann Jõhwi alewist, kes wa°
remalt Jõhwi alewiwanemaks olnud, prae
gune maakonnanõunik. Uueks walitsuse liik
meks waliti Aru. Weerwaldt. Uue alewi
ivanema palgaks määrati 9999 marka kuus,
missugune palk mõnegi linnapea palga üle
lööb. Senine alewiwanema palk, 6999 mar sissetuSlekuid kogusummas 1.499.999 m., wäl
ka, oli juba wördlemisi kõrge, wallawanema jaminekuid 1.152.699 m., loodetaw puhas
te palkadega wõrreldes.
kasu 247.690 marka.
Juhatusesse otsustati walida kolm liiget
Erra walla sekretäärikt
ja
waliti
kinnisel hääletamisel pea ühel hää
waliti Mäetaguse walla sekretäär A. Eero.
lel endised tagasi esimeheks Jaan Mar
Wallasekretäär surnud.
gus, juhatuseliigeteks Peeter Johanson ja
Palmse walla sekretäär K. Kaddakas suri August Limberg. Nõukogusse waliti, ka õi°
W. märtsil kopsupõletikku kahenädalase hai ge ühemeelselt, 6 liiget: A. AHlmann, M.
guse järele.
Kraut, Dr. P. NaariS, A. Eglon, J. Ste
phan
ja E. Kõik, kandidaatideks O. Treu,
Tegemata tööde eest tasunõudmine.
E. Steinberg ja J. Kamm. Rewisjoni
Haljala wallasekretäär Erde lahkus läi kommisjon waliti 3 liikmeline: T. Käse
nud suwel ametist. Nüüd on walla vewisjon bier, K. Thomson ja E. Tael.
kpinmisjon tema poolt tegemata jäetud tööd
Läbirääkimiste all kanti ette ühistegelise
ära hinnanud, ja walla nõukogu otsustas 27. liidu rewidendi protokoll panga rewideeri
märtsil tegemata tööde eest selleaegse walla mise kohta ja puududatr asjaajamise korra
walitsuse käest 29.900 marka sisse nõuda.
wäljatöötamise küsimust, millega ühistege
line
liit weel lõpule ei ole jõudnud. Mõle
Wallawavem kohtu alla.
mist asjast mindi päewakorras edasi.
Saksi walla rewisjonikommisjon wõttis
Lõpuks otsustati juhawsele ja nõukogule
nädalaid kestwa wallawalitsuse asjaajamise maja vemonteerimise kuludeks 199.999 m.
rewideerimise ette, ja leidis sedawõrd palju kreditti, ning tänati panga lähemaid tegelasi
wäärnähtusi asjaajamises, et wallanõukogu kauaaegse hoolsa töö eest.
rewideerimise protokolli ära kuulates otsus
Paide ühispank kannab praegust nime
tas wallawanema J. Kravmanni kohtu alla asutamise koosolekust saadik 6. now. m. a.,
anda ja maakonnawalitsuselt tema ametist kuna eelkäija ja alusepanija Paide tvastas
tagandamist nõuda. Selleaegne sekretäär tikune krediit-ühisus 1911. a. asutatud sai.
M. Wiese oli juba warem ametist taganda
S.
tud.
Mew maad juuremuretjemak.
Maasaajad kinnitatud.
Mewiwolikogu oma wiimasel koosolekul
Maakonnawalitsus kinnitas 30. märtsil tegi otsuseks riigimaade ülema poole esineda
poolt Kiikla (Mäetaguse palwega, alewi südames asuwad Türi kiriku
wallas) mõisa ja Jõhwi Kose karjamõisa mõisa maad, mis alewi edaspidise arenemise
peale ülesseatud kandidaadid. Uhtna, Katku juures tähtsaks teguriks on, ei saaks pikaaja
taguse ja Warangu walla Selja mõisate pea lisele rendile asunikkudele, ega ka kirikumõi
le ülesseatud kandidaadid kinnitati mõnede sale wäljaantud, waid alewi maatagawara

katsuks praeguse ajale wastawalt tõsta
wäljaspool tutwaks teha, siis peab selleks mi
dagi tegema. Näituseks oli hiljuti Tartus
terwishoiu näitus, kus Kurcsaar laialiste
ettepanekutega esines, Haapsalul aga midagi
hääd ettewua ei olnud. Kui see nii edasi
kestab, siis kaob Haapsalul seegi kuulsuse na
tuke, miS tal wanal õndsal weneajal oli, kus
Wene keisrid ja tema kõrgesugu armastasid
Haapsalut oma külaskäikudega austada. Ilma
korralduste ja reklaamita jääb Haapsalu
kuulus muda unustusesse.
Kurordi walitsus alluks täiesti linna
walitsusele, kuid talle jääks siiski laialine
tegewuswabadus ja algawswõime. Et kur
ordi walitsusega ühenduses olewaid kulusid
katta, kawatsetakse linna kasuks iga muda
wanni pealt kaks marka wõtta. Walitsus
seisaks koos ühest ehk kahest arsttst-asjawnd
jast ja paarist liikmest, kes Palka saaksid.
Otsustakse wiirnaks asutatawat asutust
nimetatud kurordi juhatuseks. Ametisse kut
sub wastawad isikud linnawalitsus ja paneb
wolikogule ette.

Et korteri kriisi lahendada, planeeris lin
nawalitsus linnataguse maaala, nn. „Rant
salu" ära ja annab sealt soowijatele obroki
peale wälja. Krundid on 499 r. sülda suured.
Ostja on kohustub wiie aasta jooksul krundile
maja ehitama, milles wähematt kaks korteri
oleks linnawalitsuse poolt kinnitub plaani
järgi. Soowi järgi antakse ka kaks krunti
wälja, kuid siis peab neile ka wastaw maja
saama Peale ehitud. Praegu on juba üle 60
maasoowija endid ülesannud, kelledele otsus
takse krundid loosi järgi wäljaanda. Enne
osawõttu loosimisest peab soowija 5 tuhat
-marka linna kassasse maksma. Peale selle
weel 5 tuhat marka 10 a. jooksul. Majaehi
tajaid toetab linnawalitsus laudade andmisega

laenu läol.
Linna elektrijaam saab lähemal ajal wal
mis, kust elektri jõudu ka, peale linna wal
gustuse jätkub, mispärast linnawalitsus ka
watseb saeweskit asutada. Praegu on linna
külje all Kiltsi mõisa omanikul Hunnius'el
saewabrik, mis aga tööga nii koormatud on.
et kaua enne ootama, kui
järgi saab. Pealegi walmistab omanik, wäl
jaweoks metsamaterjaali.
Kui uued krundid wäljaantud ja majade
ehitamisega algust tehtakse, siis on saeweski
tarwitajaid palju, ka wäljastpoolt on suurel
arwul tarwitajaid loota, kelledel Kiltsi weS
kisse palke widada liig kaugel. Uus saeraam
läheks wäljamaalt ostes kakssada kuni neli
sada tuhat marka maksma. Linnawalitsus
teeb ettepaneku saeraami muretsemiseks 389

tuhat marka lubada 1929. a. ülejäägist.
Otsustakse saewabriku asutamine tarwili
kuks tunnitada, krediidi küsimus jääb aga
kwoorumi puudusel lahtiseks.

—eS.
000 ...

Cööne maa onnanõulop foojote! cO. ja 31. mttifii.
XIV. Arstiabi audmise katva õpetajatele
ja ametnikkudele.

Maakonnawalitsus künnab nõukogule et
te Läänemaa õpetajatele ja maa
konnawalitsuse ametnikkudele
ja teenijatele arstiabi andmise
kawa, mis nõukogu poolt walttud selleko
hase kommisjoni poolt läbitvaadatud ja heaks
kiidetud. Selle wastu tuuakse nõunikkude
poolt ette, et õpetajatele abiandmise kord
juba walitsuse poolt ära määratud ja „Rii
gi Teatajas" wälja kuulutatud, mis tõttu
siin enam mingit uut määrust wajagi pole,
ba ka maakonna teenijad peaks arstiabi
riigiteenijatega ühel alusel saama. Selle
peale seletas kommisjoni aruandja, et siin
ettekantud kawa ainult kodukorrana mõel
dud on, makswa seaduse käsitusel. Hääletu
sel wöetakse abiandmise kawa wastu. Sot
sialdemokraadid arwawad, et wastuwõetud
määrus makswa seadusega wastolus on, ja
esinewad selle wastuwõtmise puhul kirjaliku

maakonncmõukogu loomakliinik!: ja eeskuju
liku öppesepikoja asutamise ettepaneku tagasi.

XVI. Maja ostmise küsimus haigemaja
tarwis.
Mav-konnawalitsusel on katvaisus maa
konna haigemajale Haapsalus
oma pärishoonet osta ja ka Li
hula haigemaja ja arsti prae
gust elumaja maakonnale ära osta.
Maakonna haigemaja asjas selgitab küsimust
lähemalt maakonna arst hra Dr. Alwer,
m. n. Selg teeb ettepaneku asja ühes liu
n-mva-litsusega ette wõtta, ja haigemajaks
Haapsalus oletva n. n. krahwi lossi ära osta,
kuhu peale haigemaja tveel suure sanatoori
umi wõiks asutada. Hääletamisel wöetakse
ettepanek tvastu ja wolitakse maakonnawalit
sust Haapsalu linnawalitsusega kokkulepesse
astuma ja terwishoiu peavalitsusest järele
kuulama, missugust toetust sealt ettewöttelo
loota wõib.
. Lihula haige- ja arstimaja ostmise asjus
protestiga.
WÄltakse 3-me liikmeline kommisjon, kes
XV. Loomakliiniku küsimus.
majad koha peal järele ivaatab ja ära bin
Maakonnawolitsuse esimees seletab pike dab. Kommisjoni liikmed: m. n. Weider
malt nõukogule maakonna looma
? Preibach. Kommisjonil
kliiniku ja eeskujuliku sepapa
zaab ülesandeks, ka teisi maju Lihulas mis
ja tarwilikkust, (peaasjalikult hobuste
'õlbaks. ÄU
rautamiseks). Ühtlasi teatab ta, et looma
terwishoiu peavalitsuselt selleks ettewõtteks
XVII. Eewwe.
rahalist toetust wõib saada. Nõunikkude
,„mfhB°r
o{™b
«stal ,-oti maafotinanõii
soowil annab ka kohal wiibiw maakonna loo
fif • lnaakonnawalitsuse 1922 a.
maarst hra Jlmjärw asja tarwilikkuse ja
läbiwiimise kohta lähemat seletust. Tuuakse öu^Sihrt"1?5- puudujäägiga lõppes. NaJCf ®ekrtoe ühes teiste mao
suurendamiseks
arwatud.
»tte,
et loomakliinik ja sepikoda ainult Haap.
muudatustega.
vfr^ttVnSB*.
"r?t-steeritud. SelleGee otsus -lla maakonnawalitsuse p»»lt salu linnal» ja ümbrusele kasuks wöiks olla,
ll
?
"uud uue J t i Sae
Nõutakse uueSti PlaueorimisK
Da kumitaMist lqidnud. —4—
kuna maakonna kaugemad »sad seda mae
«« 1988. »»,t« eel
matt tarwitada simwad. lükkab
**#)"« "tvi iÄpltl HtÖÄÄttt Haljal» DallM
***« s»,,us»at»misex«. asuda.
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Esimees seletab pikemalt eelarwe proi-eS
teerimise põhjasid ja käiku ja teatab, et maa
kynnawalitsus on uue eelarwe kokku seadnud,

mis küll ka puudujäägiga lõpeb, kuid selle
Puudujäägi katteks on wabariigi walitsuse
poolt ilma tähtajata ja % % laenu lubatud,
Läänemaale umbes 7 miljoni. RewiSjoni
kommisjoni liikmed teatawad, et nad lühikese
aja tõttu Pole suutnud eelarwet kodukorra
Põhjal iarwilikult läbi waadata ja seisukohta
wõtta ja nõuawad, et terme eelarwe nüüd
selleks walitud kommisjoni antakse, keS siis
järgmisel nõukogu koosolekul sellega esineb.

Ct Tallinna publikumile selgeks teha, millest ja kuidas
liköörid ja magusad veinid valmistatakse, soovitame
tuleva nädala jooksul kinematcgraaf! wPassaashiw kõige
suuremat Itaalia likööri ja magusa veini tehast
Martini & Rossi

Ettepanek wõetakse waStu.

Et eelarwe selle läbi jälle waStuwõtmata
jääb, maa konna walitsuse! aga õpetajate pal
kade maksmiseks raha tingimata maja, selle
pärast otsustatakse maakonnawalitsusele lu
bada kooliõpetajate palkade maksmiseks ku
ni 2.000.000 mrk. laenu teha, kui wõimalik,
juba wabariigi walitsuse Poolt lubatud sum
madest. SiS.

Turin,
vaatama minna. Firma on asutatud 1843 a. ja ilma
näitustel 7 riigivapp!, 13 Grand Prix'i, ning 45 auraha
omandanud.

Pärnust.
Tshekipiirituse tarwitus Pärnus.
Veebruarikuu eest on rentei kaudu Pot
ttu Unnale piirituse ostulubade eest 129.841
mk. sisse tulnud. Nagu teada, iga Piirituse
ostukupongi pealt wSetakse 16 m»rka, millest
3 marka läheb kultuur kapi taati fondi, kuna
10 marka läheb selle omawalitsnse asutusele,
kes kupongid wälja andis. Nende andmete
järele on weebrnarikuu jooksul PärnuS
12.984 kupongi eest 6492 toopi piiritust üle
2 miljoni marga wäärtujes oStetud.

TERWIStKOSUTAWAD

J MÜÜA WEfNIHAUPLUSTES
XX Eesti näitus Tallinnas.
Tallinna Eesti põllumeeste seltsi korral
dusel pannakse käesolewal aastal, enne 2.
11. septembrini ämpeetawat Eesti näitust,
näitusel ülesantud põllutöömasinate ja riis

j LACRIMfI CHRISTJ MK-625.I MALVASIA - 650.MONTECHIARO D'ASTI - 650-
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duste kindlaksmääramiseks eelwõistlusi
toime. Wõistlusel taadud tagajärjed wõetak
je näitusel auhinnHnõistmise juureL arweSse.
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Z. filetifine mitemaak la.
Wflla ja sosmograafia õpe
fa; afe louaress
18., 19. ja 20. aprillil 1922. a. Tallinna
tütarlaste kommertskooli ruumides
(Jaani tän. nr. 13.)
Kongressist wöiwad osa wõtta: sõnaõigu
sega kõik wabariigi alg-, kesk ja ülikooli
õpejõud. Hääleõigus on aga ainult nende
õpeasutuste matemaatika, füüsika ja kosmo
graafia õpetajail.
Kongressi koosolekud on a) üldised, b)
sektsioonides. Sektsioone on kaks: 1) alg
ja 2) kesllkooli sektsioonid.

Töökawa.
Esimene päew 18. aprillil.
I, üldkoosolek.
Kella 11—12: Awomine, juhatuse- ja sek
tetarioadiwalimine, töökawa ja korralduse
wastuwStmine.

Kella 12—342: Matemaatika õpetamise
reformimine. Püüded ja eesmärgid. Prof.
G. Rägo.
Kella 342—3: Eestikeelne matemaatika
kirjandus. Direktor K. Treffner.
11. Sektsioonid e-k oos olekud.
A. Keskkooli sektsioon.
Kella 6—6 õht.: Kujutaw geomeetria
keskkoolis. Krahn.
Kella 6—7 öht.: Foucaült pendlikatse
(Saksa keeles). Dir. G. Sternberg.
Kella 7—B õht.: Katsed elektrofoor ma
finatega (Wene keeles). Prof. W. Kusnetsow.
B. Algkooli sektsioon.
Kella 5—6 õht.: Metoodilised nõuded
aritmeetiliste ülesannete lahendamisel. O.
Pärli.
Kella 6—347 õht.: Lay arwelaud (Saksa
keelas). Prl. E. JahnetS.
Kella 347—8 Sht>: Füüsika algkoolis
ning tema käsituseks tarwilikud õpeabinõud.
Dir. PanteniuS. Saksa ehk Wenc keeles
(kokkuleppel auditooriumiga).
Teine päew 13. apr.
J. Sektsioonide koosolekud.
A. Keskkooli sektsioon.
Kella 349—9 hom.: Logaritmide kursus
keskkoolis metoodilisest seisukohast. Dir. K.
Treffner.
Kella 9—11: Esimesed tunnid logarit
mide käsitamises. Kaks proowitundi. Dir.
K. Treffner.
Kella 11—12: Kuubi sümmetna. Proo
witund. ÕP. O. Pärli.
B. Algkooli sektsioon.
Kella 9—10: Ülesannete lahendamine.
Proowitund. A. Pärli.
Kella 10—11: ArMdega WwMtannne

esimese kümne piiris. Proowitund. Õp. K.
Silde.
Kella 11—12: Proowitundide arwusta

2. Mikroskoobi tarwitamisest. Dr. Zi°
towicz.

Märkus 1.: Kongressi ajal on awa
tud kommertskooli ruumides matemaatika,
11. Üldkoosolekud.
füüsika ja kosmograafia õpeabinöude näi
Kella 19—1: Murre praeguses mehaa tus, milles osa wõtawad: 1) Tallinna alg
nikas. Prof. G. Rägo.
koolid, 2) raamatukauplus „Kool", 3) Tar
Kella I—2: Geomeetria põhimõtetest ja tu õpeabinöude töökoda ja 4) firma Paul
põhilausetest. Prol. J. Sarw.
Räth Leipzigist.
Kella 2—4: Lõuna waheaeg.
MärkuS 2.: Wäljast kõhkle sõitwad
111 .Sektsioonide koosolekud.
kongressi liikmed leiawad korteri Unna poeg
A. Keskkooli sektsioon.
laste kaubanduskooli ruumides W. Pärnu
Kella 4—346 öht.: Füüsika õpekawa. Dir. maanteel 19-a. Magamise kotid ja tekid on
A. Kuusik.
koha peal saadawal, padjad ja linad palu
Kella 346—347 öht.: Tihedus ja erikaal takse kaasa tuua.
(Saksa keeles). Jnsp. J. Hansen.
Märkus 3.: Kawas üksikutele refe
Kella l/.7—348 õht.: Keskkooli õpilaste raatidele määratud ajajooksul kantakse ette
praktilised tööd füüsikas. Dir. J. Lang.
referaat ja peetakse ära temale järgnewad
Kella 348—8: Elektri potentsiaal. ÕP. läbirääkimised.
Br. Kolbe.
Tallinnas, 21. rnärtsil 1922.
Kella 8—349: Gaede-kann-pumba de
Kongressi korraldaw toimkond.
ooo
monstreerimine (uuem mudel). Prol. G.
Rägo.
Teealer la tnunflfo.
B. Algkooli sektsioon.
Kella 4—5: Propedeutilise geomeetria
„Estoonia" kontsertsaal.
õpetamisest. Õp. K. Wilde. Saksa ehk Wene
Täna, teisipäewal. 4. aprillil kell 348 õh
keeles (kokkuleppel auditooriumiga).
tu!
Anna Meitschiki kontsert. Eeskawas:
Kella õ—6: Proowitund geomeetrias Õp. Händel,
Beethoven, Glinka, Rubinstein,
A. Puusepp.
Tscherepnini
ja t. laulud ja romansid. Kla
Kella 6—7: Proowitund geomeetrias weril hra Mamontow.
Kvntsertbüroo.
(Saksa keeles). Dir. A. Behrsin.
„Estoonia" teaater.
Kella 7—B: Proowitundide arwustus.
Kella 8—349: Algebra algkoolis õp. Chr.
Täna ..Tsaarinna". Algus kell 348 õht.
Brüller.
Draamateaater.
Kolmas päew 20» apr.
Kolmapäewal, 5. skp., rahwaetenduseks
Üldkoosolek.
wiimaft korda Franz Molnari ..Liliom".
Kella 9—10: Matemaatika sümboolik.
Aguü-legend 7 pildis. lawalise proloogiga.
Dots. J. Kiiwet.
Algus kell 8 õhtul. Teaatribüroo.
Kella 10—11: Lõpmatuse mõiste mate
OOmaatikas. Dots. H. Jaakson.
Kella 11—12: Tähtede ehitus ja kosmo
WabariZai trökdulaenu 9.
goonia. Prof. D. Rootsmann.
loosiMine
Kella 12—1: Funktsiooni mõiste juure
toitmine (Saksa keeles). Dir. P. Bloss
(Järg.)
feldt.
Wöidud ä 599 marka.
Kella I—2:1—2: Kodusest füüsika õpeabmõu
Pil. Seer. Seer. Seer. Seer. Seer.
de (Wene keeles). Dots. M.
18 1110 8110 5110 7110 9110
Janson.
70 3982 6982 7982 9982 1982
Kella 2—4: Lõuna waheaeg.
14 8275 275 2275 4275 6275
Kella 4—7 õht.: Sektsioonide ettepane
24 7122 9122 1122 3122 6122
kute arutamine ja wastuwStmine.
7 6822 7822 9822 1822 3822
Kongressi lõpetamine.
65 6234 7234 9234 1234 3234
Tggawara tee mid:
85 8893 898 2893 4893 6893
l. .Läätse wprrnelid. Jnsp. J. Hgnsen.
mine.

77 4749 674$ 8749 749 2749
38 946 2948 4946 6946 8946
61 7786 9786 1786 3786 5786
79 5314 7314 9314 1314 3314
62 3813 5813 7813 9813 1813
1 6059 8059 59 2059 4059
77 3046 5046 7046 9046 1046
52 7329 9329 1329 3329 5329
59 5749 7749 9749 1749 3749
57 3599 5599 7599 9599 1599
99 9588 7588 5588 3588 1588
3 9723 7723 5723 3723 1723
5 4672 6672 8072 672 2672
11 7864 5864 3864 1864 9864
67 5769 7769 9769 1769 3769
10 7577 9577 1577 3577 5577
4 7894 9894 1894 3894 689!
89 6420 8420 420 2420 4420
30 6833 8833 833 2833 4833
5 2883 4883 6883 8883 883
53 8228 223 2223 4223 6223
15 6907 8907 907 2907 4907
8 2996 4996 6996 8996 996
83 9189 1189 3139 5139 7139
8 175 2175 4175 6175 8175
90 8980 980 2980 4980 6980
52 8573 5573 7573 9573 1573
16 6378 8378 378 2378 4378
77 6643 8643 643 2643 4643
6 3345 5345 7345 9345 1345
4 3002 5002 7002 9002 1002
27 2805 4805 6805 8805 805
6 2859 4859 6859 8859 859
83 4376 6376 8376 376 2376
t 7952 9952 1952 3952 5952
69 8062 62 2062 4062 6062
18 3364 5364 7364 9364 136!
7 6888 8888 888 2888 4888
7 2809 4809 6809 8809 809
39 2317 4317 6317 8317 317
54 4983 6983 8983 983 2983
10 7847 9847 1847 3847 5847
90 1719 3719 5719 7719 9719
69 8425 425 2425 4425 6425
90 3904 5904 7904 9904 190-1
40 529 2529 4529 6529 8529
96 3897 5897 7897 9897 1897
35 6631 ' 8631 631 2631 4631
86 4313 6313 8313 313 2313
67 5869 7869 9869 1869 3869
68 1106 3106 5106 7106 9106
43 9418 1418 3418 5418 7418
10 188 2188 4188 6188 8188
95 3288 5288 7288 9288 1288
71 4681 6681 8681 681 2681
48 6869 8869 869 2869 4869
45 5079 7079 9079 1079 3079
24 2402 4402 6402 8402 402
35 9626 1626 3626 5626 7626
7 5637 7637 9637 1637 3637
25 5730 7730 9730 1730 3730
30 1914 3914 5914 7914 9914
66 2027 4027 6027 8027 27
6 2971 4971 6971 8971 971
67 7993 9993 1993 3993 5993
59 7939 9939 1939 3939 5939
87 1063 3063 5063 7063 9063
57 3244 5244 7244 9244 1244
47 3133 5133 7133 9133 1133
99 3009 5009 7009 0009 1009
57 1903 3903 5903 7903 9903
14 7104 9104 1104 3104 5104
20 8069 69 2069 4069 6069
66 3923 5923 7923 9923 1923
17 5305 7305 9305 1305 3305
69 5846 7846 9846 1846 3846
47 4030 6030 8030 30 2030
41 8560 560 2560 4560 6560
43 995 2995 4995 6995 8995
77 1283 3283 5283 7283 9283
14 2577 4577 6577 8577 577
16 7758 9758 1758 3758 5758
81 4508 6508 8508 508 2508
13 3452 5452 7452 9452 1452
83 8419 419 2419 4419 6419
79 7698 9698 1698 3698 5698
66 7283 9283 1283 3283 5288
6 7256 9256 1256 3256 52of>
14 5606 7606 9606 1606 3606
57 3028 5028 7028 9028 1028
23 1822 3822 5822 7822 9822
25 540 2540 4540 6540 8540
79 8854 854 2854 1854 685!
OOO

Kursid.
ETA. Riias, 3. apr. Lta. Naelsterling
1128; dollar 257.75; Prantsuse frank 23.25;
Rootsi kroon 67.25; Norra kroon 45.75; Daa
ni kroon 54.25; Hollandi gulden 97.50;
sa riigimark 0.88; Soome mark 5.20; Eesti
mark 0.75; Poola mark 0.08; Tsheho-Slo
wakkia kroon 4.90; 10 kuldrubla 1250; Läti
538 laen 105; Belgia frank 21.75; Kuld
sran? 60.00.

Väljaandja Osaühijus ..Teataja".
Wgswtaw tpimtoh; Spl- Mik.

tÄKLIN W Ä TEÄTXJX

Eesti töõstuskaubandusline näitus 1922
peetakse Sra Tallinnas, Nnnne uni. nSiinfeplatstl 10.-19. juunini K. a.
Näitusel on järgmised jaoskonnad:
1) Jõumasinad, 12) Meriosakond: a) LaewaebiwS. b) 21) Muusika riistade tööStuS,
2) Põllutöömasinad, Mer,kaubandus, c) Kalaasjandus, 22) Rahwaharidus ja kaswatus,
S) Meskid, 13) LiikumisabinSud, 23) Jaht. ja mänguaSj.
4) Ehitus-materjaal ja tööStuS, 14) Keemiatööstus (kosmeetika, fatma- 24) Toidu, maitse ja joogiaiued,
5) Puu- ja mööblitööstus. tsia, wärwid, seedid, küünlad), 25) Piimaasjandus,
6) Raua, pleki ja lukusepa tööstus, 1S) Paberi ja raamatuköitmise tSSSt., 26) KartulitöostuS,
7) KaewanduS ja turbatSSStuS, 16) Kudumise» ketramise ja riiete 27) Wilditööstus,
8) Sawi. keraamika ja klaasitööstus, wSrwimise tööstus, 28) Sarwe, luu ja harjatööStuS,
9) Raha-, kingsepa ja sadulsepa 17) RStsepatSSStuS, galanterie ka 29) Korwi punumise tööstus,
tööstus, pudukaup, 30) Reklaam- sildi- ja plakaaditöSSt.,
kaasa arwatud köied. 18) Trüki(graafika)japSewapilditöõSt. paberossi ja tuletiku
nöönd, wörgud ja lmaketrus), 19) Optika, kulla ja kellasepa tööst..
II) Ajakirjandus ja statistika. A>) Elettti tSSStuS. zz) »a^r»«wid
WSljamaalaste WSljapauekad ja kauba». 1078 NZttusebüroo asub ajutiselt W. Wiru u. 12.

ii-iii rt n- v vva ***««M«?. 34.
citmii Kont
Teisipäewal, 4. aprillil.

Tsaarinna

Siinil - WW.

»» Illi yliJlU IVllillJllilS Kõnetraat 10-24.
kontsert-tiiwklawer „Bechstek«",
Wllllvl pianiino Blüthner" ja mitmed
,118 M MMMWUGU teift^ttaw^idiat»ia«tt«od.

Mtzlchior üengyeli ja Ludwig

o~

Biro näidend 3 waat.

Algu» kev pool 8 ohwl.

luÄaieaiptci'
(kapten Tamm)
sõidab kawatsetawalt kesk
nädalal, 5. aprillil kell 10 hommikul
wäija. Reisijate ja kauba ülesandmist

Kesknädalal, 5 aprillil

6t!!l Siili lil JIARM'

MMM'
Draama niies maotuses Tols»
toi romaani järele.
Algus leu poo> vhtul.
11!»

N2S 6. Brokusmägi 14. Telef. 1-18.
Telegr.aa dr. Clayhills,Tallinn.

iHKSBHI wõtab kaupasid wastu tunni 6. aprillini s. a.
Li«liM"»m
Tallinn, UuS uulits nr. 14. Kõnetraadid.- 266 ja 348, ehk Ing
lismaal IV. H, STOTT & Co. Ltd., 17, Fenwick Street Liver-»
pool. Telegrammide aadress: Stott Liverpool.
1104

MMM
Kolmapäewal, S. aprillil
Rahwaetenduseks

Viimast korda:

reedes, 7. aprillil 1922.

7lguli»legend 7»mes pilvis,
lawalise proloogiga

Algus kell 8 õht.

Reedel, 7. aprillil
Esietendus.

1068

..Messias".

Ämmaemand

Kaastegewad: pr. M. LLdigSinkel (sopran), pr. A» WeemRomanoff (alto), hra G. Ttniga (tenor), hra K. Wiiol
(bass). E. M. O. segakoor (iÖO lauljat). Estoonia sümfoonia
orkester. Orelil hra A. Kasemets. Juhatab A. Topman.
Algus kell 8 õhtul. 1083
PLLsetShed SV-20V mk. eelmüügil Estoonia kassas.

Keskn. S. apr. awatakfe Lillekülas, Keemia tan. 6

Ml!W>"

AlNiWlktliW..Oma"

Tõlkinud A. H. Tammsaare.

P. Seppa lawastus.

ja waba korteriga on müüa. Ligemalt Siegeli aktsia
seltsi direktori juures Tallinnas, Lai tän. 27 (kõnetraat
nr. 183), ja pühapSewal Nõmmel, Raua t. 6, krt. 1.
1072

Teadaanne.

Likwideerimise Kommisjon
annab feega teada, et selle komitee käes rendi peal ole.
wad Pärnu linna Sauga mõisö, Karja mõifade, Ül
laste ja Sanga

Mentor
rendilepingud.
W. Pärnu maantee 19, krt. 8.

1015 j
Ämmaemand
M. Nirk
Wäike-Ameerika tan. 24 krt. 18.
SSS

abikaupws nr. S.

talwemajaäega

Küt esinete Keskkomitee
PM tän. 49. >

R. leroreiinowi

Ühele komöödia, teisele draama.
4 maawses.

on kohale jõudnud.

G. Z. Händel! oratoorium

Franz SRolnatf

Miim'

pSike"

:: Esloonla Muusika Osakond. ::

Suurem kmnt Nõmmel

Aus, töökas lesknaine, ke» en°
nem kojamehe lohust täitnud,

Kõik kaubad on müügil peakauplufe hindadega.
itß koiameste lchtiJT2
Gooviwsed linnamisflonaar
Algu» lell S Shtul.
Teadaanne.
M. Saare poolt Kentmanni t.
nr. 6-a, krt. b.
22. aprillil f. a. kell 2 p. l. antakse Tartumaa X
lll4
PNHapäewal, 9. apr Mil ' ringkonna Valitseja poolt Luke mõisas enampakkumise
La<leereu»«set<
teel rendile
Kadunud
Ä ÜMIHi".
Meremäe ekipashi m/w. Wasfili
tule luulewesli
Zuuly p. Kast'i isikutunnistus
Richard lasteks»
M> Ekip. nr. 79.
möödia, S pildis, laulude» ja
1113
6 aasta peale. Alusrent 10.000 mrk. Pakkumine
tantsudega.
kinnistes ümbrikutes 20 mk. tempelm. Varustatult, mil
Ulgus leli 8 päewal.
lele
järgneb suusõnaline nende pakkujate wahel, kelle
PLLfetLhtede eelmüük iga päew
lella 11-1 e. l. ja 6—B õhtul pakkumised kõige kõrgemast pakkumisest 10"/ v ja wähem
Draamateaatri kassas.
j lahtu lähemad. Pakkumise juures pool alusrendist sisse
ll2O
maksta. Tagatist täiendatakse peale pakkumist poole
aasta rendini. Endisel rentnikul jääb õigus kõige kõr
WWWmile
gema pakutud rendi eest objekti omale rendile saada,
lähemaid teateid rendi jobjekti üle saab Tartumaa X Olen saanud ja müün vabrikute
ringkonna Valitseja kantseleis W. Kambja mõisas.
esitusel suures valikus:
1116 Tartumaa X. ringkonna Valitseta.
mm
Leerikaarte, knnst
Sütteaioete Keskkomitee Likwid. Komm.
postkaarte.öliwärwi
müüb awalikul suusõnalisel
ja teist kunstpilte ja
enampakkumise teel
laste reliefpilte
6. linu uu. ii
kohemakfetawa raha eest esmaSpäew, 10. aprillil, kell
A. Leincr,
«rik«rfu<üri smauittele. 10 hom. Ellamaa turbatõõstufe kontori», Ellamaa jaa
ma
lähedal,
Walge
kasarmu
juure»,
ladu»
olewad
200
Tchvtn».
Pttkjjalg »»» Z,
Hans Margens.
784
10tf
puuda odra tangu. il oo
A. Tuurandi dekoratflonid.

»,M JXbx*sl»° 9MÜMWI*

mis weel 11 aastad edasi keStawad, foowijatele joot
jate iingimiStega edasi antud wõimad saada, kõige
Küttekomitee päralt olewa inwentaariga eht ilma
inwentaarita.
Lähemaid teateid faib Pärnu maakonna Kütteta»
mitee wolmikult. Pärnu linnas ja Kütteamete Keskko
mitee Likwideerimise Kommi?jonist, Tallinnas. Meri
puiestee 15, kuhu ka kirjalik ld pakkumised hiljemalt
tunni 10. aprillini s. a. saata tulewad.
«Ntteanete «eskkomltee
11M> Liktv.deerimise K o milfoK.
Trükist ilmunud professor C Lütshi^i
klaweri etüüdid,
mtt kõrgemas muusikakoolis tarwitusele wõetud.
Hind mk. 100.| Jällemüüjatele xa koolidele hinnaalandus.
Pealadu; k.-m. Esto-Muustka.
Tallinn, Sai nul. 24, tel. 10—24. m 7
•HNMiil
Meaimle fiefüorailcc Cifioi
temimise Sommissm
wajab müürimije jaoks
itoaianfustutamatoiuoia
Pakkumised ja proowid Sra anda Komiteesse filleri,
puiestee nr. 15) lunni 7. aprillini s. #. ~11,0 bom.
Hmnad maarata seo l-iaroop. mag. Tallinn ehk Ellamaa
OOGOOOIOGG

