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Rilgikogns effa khtul jat afid ifesekswad ja kommunistid
tõotakistufi; Rll. S. Gustcw.ou (ises.) heideti koosole
kult wälja; riigi 1V22. a. korraliste Luiude eelarwe wve
ti 2. lugemisel waStu.
Riigikogu hommikusel koosolekul kana:
Kommunistide ja iseseisvate arupärimise ettepanekud tagasi lükatud; kommunis
tid ja iseseiswad jätkasid töötakistust.
Prantsuse parlament walitsusele usaldust awaldanud.
Venemaal korraldatakse sunduslik annetamine näljahädalistc heaks.
Leenini haigus on parandatav.
lirlased Inglise sõjavarustust veolaeva ära võtnud.
Serbias maawärifemine 1.200.000 naelsterlingi eest kahju
teinud.
lirimaal kestawad rahutused edafi.
Suur raudteeõnnetus Indias.
Sileesias kaheksa kraadi külma ja lumesajud.

Teadu'enl'.h!d.
Tartu ülikooli õpejõudude palgad on lii
ga wäsised ja> Professorid on sunnitud rvr
walteenistnst otsima. (Ajal.).

Riigikogu hommikune koosolek K. airllli.
Päewakorras 11 arupärimist, seadus
Testi, Soome, Läti ja Poola wahel tehtud
poliitilise lepingu kinnitamise kohta ja riigi
1922. a. eelarwe 2. lugemisel.
Juhatab A. Kerem.
Esimesena on päewakorral Rkl. J. W a n
ja (kom.) küsimine w. walitsusele Poola,
Soome, Läti ja Eesti esitajate konwerentsil
tehtud lepingu kohta.
Sõna saab J. W an j a, kes 5 küsimust
ette loeb: muu seas küsitakse, kas on peale
selle lepingu weel mingisugune salaleping
olemas, ja miks ei kutsutud Wenemaad kon
werentsist osa wõtma. (Wayelhüüded.)
Teiseks päewakorra punktiks on samuti
Wan j a küsimine nõukogude Wenemaa ja
Eesti wahel sõja prowotseerijate kohta. Mm*
seas huwttab Wanjat selles asjas krnniwõe
tute arw.
Kolmandaks on Rkl. Grigorjewi ja So
rokini küsimine w. walitsusele Petseri maa
konna talude maade asjus, mille Rkl. Soro
kin esitab.

Rkl. T. Pooli küsimise peale Tammiste
mõisa ja Sindi wabriku wahel tehtud rendi
lepingu kohta annab seletust põllutööminiZ
ter B. Rostf e l d. Samuti wastab Põl
lutööminister Rkl. Liiwaksi küsimise peale
Wängla mõisa asunikkude wäljatöstmise as
jus. Hra Rostseldt kõneleb nii tasa, et teda
üleüldises jutukõminas wõimata on kuulda.
Kommunistide ja isesotside arupärimise
ettepanek õpilaste wäljaheitmise kohta Pär
nu ühisrealgümnaasiumist, mida Wanja
piiblit tsiteerides põhjendab, lükatakse ta
gasi.

Järgmisena saab sõna wälisminister A.
Piip, kes wahepeal koosolekule ilmunud on.
Päewakorras olewate küsimuste peale annab
minister lühikesi seletusi.
, Järgnewad isesotside ja kommunistide
arupärimise ettepanekud Äegna saare ela
nikkude wäljatöstmise ja Riigikogu otsuse
mittetäitmise kohta Rkl. Paula Järwe ja S.
Andrejewi wangist wabastamise asjus.
Põhjenduses wõtab sOna J. Wanja. Mö

!ise lepingu kohta esitab ja ette paneb seda
1. lugemisel wastu wõtta.
E. Joonas (ises.) kahtleb, kas sõja
listv lepingute teel on wöimalik riikide
wahelisi konflikte ära hoida, nagu aruandja
seletanud on. Joonase kõne ajal lahkub saa
list suur osa saadikuid.
Sõna ' saab O. Gustawson (ises.)
teatades, et tööliste rühmad on otsustanud
töötakistamist jatkata, sest et Riigikogu on
nende poolt esitatud seaduse eelnõud tööliste

elujärje parandamiseks maha matnud. Teeb
ettepaneku koosolekut lõpetada ja seda kinni

Korporant: „Teie tööarmastus, armas herra professor, on meile noortele, ilusaks
eeskujuks. Teie sarnaseks tahame ka meie saada, et Eesri teadust edendada".

selt hääletada.

Kordub juba tuttaw lugu: nimelisel hää
letamisel otsustatakse koosolekut jatkata.
Sõna saab M. Martna (s.°d.), ke?
wowi awaldab, et wälisminister kõne all
olewa lepingu kohta lähema seletusega esi
neks.

Korra kohta saab sõna E. Kägu (kom.),
kes ette paneb 30. minutilist waheaega teha
ja seda küsimust kinniselt hääletada. Ot
sustatakse hääletada nimeliselt, mille taga
järjel koosolek muidugi edasi kestab.
Selle järele esineb wälisminister Piip
lühikese kõnega Eesti-Poola-Läti-Soome po-
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(emad ettepanekud lükatakse tagasi.
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Jälle töõtakiStus.
Peale arupärimiste tagasi lükkamist kor
dasid isesotsid ja kommunistid jälle eilast
PeaKoosoleh
wõtet: pannakse ette koosolekut lõpetada ja
seda küsimust kinniselt hääletada. Lisaks
sellele paneb Gustawson (ises.) ette häälte
lugemiseks kommisjoni walida jällegi on täna, 6. aprillil kell 7 p. l. panga
ruumides. Zuhattts.
kinnise! hääletamisel.
Riigikogu otsustab kommisjoni walimise
••HM «« •••§N
nimelisel hääletamisel eitawalt ja usaldab
häälte lugemise koosoleku lõpetamise asjus
juhataja hooleks.
Ehitajad!
Häälte lugemise järele selgub, et rõhuti,
enamus koosoleku jätkamise poolt on. Kuid
Wansm maaler otsib tõSV.
asi ei jää nii.
Pakkumised anda s. l. l. „Malewa
Kommunist E. Kägu paneb ette 5-mi
nutilist waheaega teha ja seda küsimust km
kwiitung nr. 452" ettenäitajale.
niselt hääletada.
N4l
Nimelisel hääletamisel otsultatakse wahe
aega mitte teha. Minnakse päewAkorras liitilise lepingu kohta. See leping on liht
edasi.
*e j« «nchMöm», ning L«« iO«siW«s« tasaN«ÄOM»j»S« RmmmOMM MHMkfM
A»»»A k»ht» s«ch f»»» f. T u I t M»sina y. Nailsner, ZM s-b-f- Mk,
s- *, et m/t. tzMkck
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tab edasi.

Rkl. Jürman n i poolt on ette pandud
J. P i i s k a r kõneleb saali tühjaks.
läbirääkimisi poliitilise lepingu üle lõpetada.
Jseseiswad jMawad oma janti: Kolm
Jseseiswate „lahkel" tahtmisel hääletatakse korda pannakse ette koosolekut lõpetada
Ettepanekud kukuwad lobi
seda nimeliselt. Ettepanek saab ühe palju
pO»ii ja wAslel, sifc+ga t»O»si!Ak«t»»d. M
»«lin< hääletamine koosoleku lipetamise «*•
jm llpel NADU hGylitztlt kOtzlsle? koö-
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Vene pagulased ja euamllue WaZilsus Venemaal.
Intelligents kaldub enamluse toetamise
poole.

Interventsiooni lootuste lõpulik kokku
langemine on toonud Wene pagulaste pe
res teatud lõhe ilmsiks, kutsunud wälja üm
berhindamise waadetes enamluse ning
enamlise walitsuse kohta Wenemaa!. Kni
warem ainuke seisukoht emigrantide keskel
walitses, et enamlased tulewad wäljaspoolt
sõjalise jõuga kukutada, ja alles siis koju ta
gasi pöörata, siis hakatakse nüüd teed otsi
ma ning tasandama, kudas oleks wöimalik
pääseda tagasi kodumaale. Sondeeritakse
pinda praeguse enamlise walitsuse juures
jne.

Esimese sammu on selles liikumises astu
aud nähtawoSti ring intelligentsemaid
zrante Pariisis, kes koondunud ajakirja iL.«
ber «rkx". Neid kutsutakse „neo
lvehistideks". Sellest ajakirjast käib punase
joonena läbi walu minewiku pärast, palaw
patriotismi tunne ja haawatud rahwuslik
enesearmastus. Wiibides walgete laagris,
näiwad neo-wehistid otsusele tulnud olewat,
et walgete liikumine ei ole Wenemaad mitte
ülendanud, waid küll ümberpöördult, alan
danud. Olles pettunud walgete liikumises,
tunnistawad nad, et Wene rewolutsioon.
mis oma ulatuse poolest rahwuswabeline
tahab olla. ühtlasi ka Wene rahwuslikkude
buwide teenistuses seisab. Nad awaldawad
lootust, et Wene rewolutsioon: ideaalid ei
ole mitte kustunud ja kutsmvad Wene in
telligentsi käsikäes töötama nöuk. walitsuse
ga patriotismi, Wene rahwusliku asja ni
mel.

Neo-wehistid oma uue seisukohaga enam
luse kohta on pagulaste laagri suure kääri
miie wälja kutsunud. Ühed mõistawad seda
uut seisukohta waljult hukka; nii Burtsew
j. t. Teised, ja nimelt need kes kannatawad
wõörsi! wiibides raskete puuduste ning wi
letsuste all näiwad ikka rohkem arusaami
sele jöudwat, et nende õige tööpõld on We
nemaal, aga mitte wöörsil nälgimine ning
sihitu wintslemine. Selle une eluawalduse
kohta Wene emigrantide laagris on juba
Lutfiser.
Jean de la Hire'i romaan.
Waewalt oli Corsat püsti saanud tõus
ta, kui ukse poolt kuuldus kellegi raskeid
samme, keõ paljast kiwitrepi mööda üles
tuli.
Ruttu! käskis Sainclair, tõsta surnu
keha woodile ja sea ta seljaga ukse poole nii,
nagu magaks ta... Kata werised kohad
waibaga kinni... Tubli! Nüüd tule siia!
Kui mina tulija peale kargan, kargad sina
ka!... Talitame niisamuti, nagu Krooni
ga punases majas.
Km uks awanes, näis Ragh 44 maga
wat. Sainclair ja Corsat seisid nurgas,
mida uks awanedes marjas.
Inimene astuS sisse. Ta tõukas kan
naga ust, mis iseenesest linki läks. Pahema
käega hoidis ta leiba ja paremaga alust
nelja kausiga, millest kaks õige madalad olid.
„Tudli! nüüd on mul asi selge, ütles
Sainclair endale. Wolff oli söögi järele
läinud. Woodi on selleks, et walwurid 24
wnni jooksul järgimööda wSiksid magada."
Kui Wolff aluse ja leiwa lauale oli pan
nud, pööras ta woodi poole ning urises köi°
ge puhtamas Berliini Saksa keeles:
Küll aga on see Ragh siga! Ta ma
gakS kas wõi kõik oma elu ära!... Kui olek
sin paha seltsiline, annaksin üles, et ta minu
äraoleku ajal magas. Õnneks... Ah?
Kuna ta nõnda endamisi kõneldes moodi
poole läks, et oma seltsilist äratada, pööras
ta natuke pead ja nägi luuki. köit, tühja
wõlli...
Kuid tal ei olnud enam aega nende aru
saamata asjade iile järele mõtelda: lai wöõ
ras käsi surus ta huuled wastu hambaid,
teised wõörad käed hoidsid teda kätest, wõõ
rad kehad langesid tema keha peale, wõörad
jalad tekkisid tema jalgade ivahele. Ta kuk
põlwili... Ta katsus rabeleda. Kuid
ta tõsteti üles, paisati maha, ja talle löödi
rusikaga wastu pead, mis teda pooluimaseks
tegi. Tema suu kisti lahti ja sinna sisse
topiti rätikust keeratud tomp. Tema käed
seoti tema enda wöörihmaga keha külge. Ja
lad mässiti waiba sisse. Kui kohkunud ta
ta oli, sai ta siiski aru, mis sündis. Ta nägi
tahte meest enda poole kumardawat, kellest
üks oli waruStatud pussodaga. Ta kuulis
wsa Prantsuse keeles öeldud sõnu, selles
Prantsuse keelsS, millest ta wä«a hästi ara
lai, sest eeme Ma eii w AheS mm ***-

wäike literatuur tekkinud, poolt ja washt.
Üks esimesest liigist on ilmunud W. Belowi
sulest Tallinnas pealkirja all: „TIo hqbltm
BfecaiM". Wene emigrantide lehed kubise
wad selle uue küsimuse arutamisest.
Et sellest liikumisest mähe selgemat pilti
anda, teen siin mõned wäljawötted nimeta
tud raamatust. Autor astudes „neo-wehis
tide" kaitseks wälja, kirjutab awameelselt:
~On aeg tõsiselt selle üle mõtlema hakata, et
Wenemaad päästa... Mitte Wrangeli,
Sensinowi, Miljukowi ehk Lenini Wene
maad, waid kogu Wene rahwa Wenemaad.
See päästmine ei seisa mitte uues kodu
sõja tapalawas, mitte Kutepowi sõjalises
diktatuuris, mitte s. r. poliitilistes mirashi
des, waid wigade körwaldamises, selle kiud
luStamise ja arendamise ärakasutamises, mis
wöitnud rewolutsioon ja mis lõi ning kinni
taS Wenemaal nõukogude tvalitsufe." Tei
ses kohas ütleb autor jälle, et ei ole
oige, kui pölgtus kommunistliku korra was
tu praeguse enamlise walitsuse peale üle
kantakse. Intelligentsetel pagulastel pida
wat küllalt nii palju julgust olema, et lõpu
likult wäljendada seda arwämist, mida
wälja öelnud „neo-wehiStid" Pariisis.
Pagulaste leppimine praeguse korraga
Wenemaal olewat peale muu järgmistest
põhjustest tingitud: 1) Jntetwentsioon ei
ole enam wöimalik, 2) WSitlus on faktiliselt
lõppenud. Wõitlus kestwat ainult sõnades
ja selles, et Wene rahwa elaw jõud kasuta
wäljamaal kinni peetakse; mis Wenemaa
ülesehitamisele ja kaitsmisele arwamata
suurt kahju toowat. 3) Nõukogude walit
suse kursi muutmise pärast wõiwat nüüd
majanduslikule ülesehitamisele asuda. 4)
Wenemaa küljest kistud wiimaste aastate
jooksirl mitmed osad ära. Uus kodusõda
annaks selleks jälle wöimalusi. Ainult maa
majandusliku ning sõjalise wSi m u
kindlustamise abil wõiwat wõidelda
uute katsetega Wenemaad killustada. 5)
Wene emigrandid ei wõiwat oma keskelt
anda isikuid ja gruppe, keS wöttes enam
lastelt laastatud, näljase ja rahutu maa
rastemajas teeninud:
Kui ta weel waStu paneb, pistan talIe pussi kõrisse. Corsat. wöta teine riidest
lahti. Pane tema munder endale selga,
tema saapad jalga ja tema müts endale
pähe. Ole ettevaatlik, et sa end werega ei
määri, millega tema rind ja õlad koos.
Pühi ära, nii hästi kui saab. Tuleb kahku
teha... Aa! seal on ka Pilou. Tee aga
sina oma tööd edasi.
Anna mulle kott, sest see takistab sind
kuube kinni nööpimast. Tubli!...
Wolff 43 pidi hirmu pärast peaaegu mi
nestusfe langema, kuuldes, et tema seltsiline
oli surnud, ja nähes kolmandat meest luu
gist sisse roniwat.
Kuid Pussiga mees takistas teda mines
tusse langemast, pöördes tema poole Prant
suse keeles:

tvastn, jõuaksid seda anarhia ja hirmsa ta
gasimineku eest ära hoida. 6) Patriotismi
kohus nõudwat Wene praeguse kui kindla
wõimu sallimist ning tunnistamist.
Kõigest eelpool toodust on selge, et üks
osa Wene pagulastest,, ja wahest suur ena
mus, heameelega Wenemaale tagasi igatse
wad pöörata, pakkudes oma tööjõudu prae
gusele walitsusele. Km arwesse nStta enam
laste juhtide mõttewäljendust, et intelli
gents riigi tööst osawõtmisele tuleb lasta,
siis wöib enam-wähem julgesti oletada, et
enamline walitsus omalt poolt ei wiiwita
pagulastele kätt wastu sirutamast. Selle läbi
oleks wõrmalikuks tehtud umbes 2 miljoni
lifc" emigrantide pere, intelligentsema osa
Wene rahwast, koju tagasipööramine. Wii
mane asjaolu ei jäta kahtlemata oma mõju
awaldamast Wenemaal ja praeguse walitsuse
juures.
Et fee uus wool ja waatewinkel Wene
praeguse korra peale Wene emigrantide kes
kel ka Wenemaa! oma peale tähelepanu tõm
manud, selle tunnistuseks on need waidlu
sed, mis Peterburi ..kirjanikkude majas"
ajakirja ..Gwfeaa Bcfex" puhul ara peeti.
Neil waidlustel astusid peale teiste üles W.
G. Tan. N. A. Gredeskul, P. K. Guber, J.
P. Gamsa (Moskwa proletaarlaste poeetide
grupi liige) ja paljud teised. Kõigist neist
waidluskõnedest käib lepitaw motiiw enam
luse wastu läbi ja teiselt poolt ulatatakse
käsi neile Wene emigrantidele, kes „neo
wehistide" waimus Wenemaale tagasi tulla
tahawad. Tähelepanemis iväärt neile on P.
K. Guberi kõnest see osa. kus ta Wene sõja
wäest kõneleb. Ilma, et oma mõtteid kui
dagi katsuks maskeerida, ütleb ta: „Puna
armee on sõjalises suhtes nõrgem endisest
sõjamäest, kuid tugewcun Kerenski omast.
Ta on Wenemaale tagasi toonud temast
lahti löönud maakonnad, ja kui temale ei
oleks tulnud wihaseid wöitlusi pidada wal
getega sel momendil, kui ta wälisfrontidel
wõitusid saawutas, siis, wõib olla, oleks
ka Eesti, Läti ja Leedumaa
uuesti Wene riigi osad olnud.
Kõik see sunnib „CM*feEa Bcfex" autorid,
enamlast tunnistama."

Missugused konsekwentsid sellest „neo
wehistide" ja uuest pagulaste liikumisest pii
ririikide kohta tulewad teha, ei ole praegust
kirjutuse ülesanne. Aga kindel on üks. et
neil noortel riikidel sugugi ükskõik ei ole
missuguse kuju see Wene pagulaste tagasi
minek Wenemaale tulewikus wötab. Nagu
ei ole seda olnud Wrangeli. Judenitshi j»
teiste Wene walgete kindralite sõjakäigud.
H.

Kuhu wiib see trepp lõpulikust.
Esiteks, ladude ja korterite keskring
kotta. Teiseks, sisemise ringtee esisele, mis
mis asub lossi kõige alumisel korral. Kol
mandaks, sõjariistade kotta, kuhu wiiwad
niihästi sisemine ringtee, kui ka kõik lossi
trepid ja kuluaarid.
On sõjariistade kojas ka walwurid?
Ci! Kuid kõik uksed on elektriseeritud.
Misjaoks on see walwepost siin?
Et elusalt kinni wõtta iga inimest, kes
peaks mööda minema.
Ja kui neid oleks kaks, kolin, neli?
Esimene wSetakse kinni elusalt, teis
test antakse teada, ja km herra tahab, ta-bab neid elektriwool, enne kui nad trepi
wiimasele astmele jõuawad.
Sainclair naeris pilkatvalt:
Kõige targemad ettevaatuse abinõud
on tvahe! asjata, nagu sa näed... Ja et
siit lossi pääseda, selleks on ainult iiks tee
sõjariistade koja tagant?
Jah, ainult fee üks.
Kas ööseti palwursalgad ka ringi

kes teawadki midagt, need ei jutusta mida
gi, sest meie hulgas on salakuulajaid, ja
isegi kõige tühisema lobisemise eest karista
takse surmaga... Ja ma pean teile ütlema,
et kui tahate, et mina elusse jääksin, siis
peate mind äraminneS kaasa wõtma. Kui
mitte, siis surmatakse mind elektriga.
Ära muretse, küll sind juba ära
wiiakse, ütles Sainclair. Corsat, topi ta
suu ja seo ta uuesti kinni. Surnukeha
tõuka woodi alla. Tee ruttu? Tule mulli:
järele, Pilou!...
Ta läks telefoni juure ja seadis seal mi
dagi tangidega, mis ta nahktaskust oli wõt

Wolff 43, teie filmist näen, et teie aru
saite, mida mina ütlesin. Sina saad weel
paremini aru sellest, mida ma sulle nüüd
ütlen: Mina wõtan sul riided seljast, sest
minule on sinu riideid tarwis. Üks kahtla
ne liigutus sinu poolt, ja minu teine seltsi käiwad?
Ei, elekter walwad kõike?
line, kes praegu sisse tuli, ajab sulle pähe
Kust sa tulid selle söögiga?
samasuguse kuuli, nagu ta ühe juba Raghile
Wäeköögist, mis asub samasuguses
saatis... kuuli, mida laseb pauguta pistol...
pauguta, saad sellest aru? Pilou, walwa koopas, nagu see siin, see köök on ladude ja
teda! Ja kui ta wastu ajab, siid tapa ta korterite keskringkojaga ühendatud kuluaari
ara.

Kui niisuguseid sõnu kõneleb inimene,
kellel on Õönägija nagu ja silmad ja keS
oma sõnu kinnitab tarwilikkude korralduste
ga, siis ei räägita wastu, ehk olgu siis, et
tingimata surra tahetakse. Kuid Wolff 43
?i tahtnud mitte surra. Ta laskis endaga
teha, mida taheti. Weel enam: et oma
head tahet näidata, hakkas ta end ise riidest
lahti wStma. Sainclairi käsul tegi ta oma
riietest, saabastest ja mütsist paki ja sidus
selle oma wöörihmaga kinni.
Pilou, wõta see komps endale selga.
Kui tarwis, paned sa need riided endale ühe
minuti jooksul selga. Mina wõtan nahkkoti
enda hoole alla. Ettewaatuft! Wolff 43,

kaudu.

Missugune orgaan ühendab teid her
raga, teid

Meil ei ole mingit inimlist wahen
dajat. Ainult telefon.
Kui palju mehi on ühtekokku lossis?
Mina tean ainult 30, Ragh 44 ja mi
na ühes arwatud. Kuid on weel teisi, mina
aga ei tea fui palju ja kus.
Mis kella ajal algab öökord.
Umbes poole tunni eest algas see jw
ba. Teie ei leia kedagi keskringkojas ega
sisemises ringkäigus. Kõik uksed on lukus
ja elektriseeritud, Peale selle ukse siin ja
köögi ukse. mis lahti jäätvad selle posti wal
wurite tarwituseks, sest meile antakse kõike
tvasta!
suures külluses, peale wägijookide, mida
meie kunagi ei saa. Kell 8 hommiku des
Ja mein Herr?
Wiib trepp selle ukse taga ka alla elektriseeritakse uksed, ja harilik elu algab
poole?
uueste: suur liikumine, kõik mehed sõjariis
Ei, see tvalwepost siin on kalju kõige tus, ringkäigud...
alumine koobas.
Ridck tead sina lossist ja selle elust...
Mitte midagi! Täiesti mitte midagi.
Kas on weel teisi koopaid?
Mina ei ole kunagi sinna oma jalga saanud.
Jah on.
Milleks nad on?
Mina ü ole hm*i hrngemole ja kSegemalv
lmytzch Ja nael fitougift,
H j« sõdurite kWwMW.

OOO

MMMMM

<ys nž£zfeHJ7ieS'.
ä«ssafliißÄÄÄ
ÄÄS6Ä
mr mtä&a-mm.
jbh »U žaa m Sif
ng In H| 88 |Hu|
*BBBBBBBBBBBBBB
mmmmm«mmmmmmmmmmmmwmm-mmmmmmam^

&aua oodatud suurem saadetus

kohale jõudnud, täidame
wastuwõetud Lellmised
lähemail paewil. Waba»
müük kestab edasi «agu
ni- ja waadiwiisi. : :
G
E?sli Terwtt. Ke'lühsus.
Tallinn, Wiruwärawa puiest. 15.

mid.

Parun wöib telesoneerida, ütles ta
Niisugusel korral wastad sina, Corsat, nagu
oskad. Ja kui tullakse, tapa tulija kohe
waikselt ära. Meil tuleb iga silmapilk ot
sustada, kas tapetud olla wõi iie tappa.
Mitte kõhelda! Corsat. kuula! Kell on
praegu 22.30. Kui sa kuni kella 4.30 minu
tit hommiku! Pilou'd ega mind ei ole näi
nnd, siis roni luugi kaudu tvälja. lase end
köit pidi alla ja mine Kolmariöse tagasi.
Seal oota kolm päewa. Siis iöida Pariisi
ja jutusta kõik see lugu herra Prillantile.
Kuulen, peremees.
Tubli! Tule, Pilou! Rohkem aega
viita ei maksa. Lähme ja waatame. Km
neie öösi tegutseda ei wöi. siis tegutseme
pärast kella 8 äratust hommikul. Enne kui
tossi elu uuesti algab, on meil siin aega
küllalt Wolffi käest teada saada seda wähest,
mida ta teab, ja oma tegewusplaani kokku
seada. Corsat, sina walwa hoolsasti'
Sainclair übeZ Pilou'ga lahkusid walwe-.
wstilt ja hakkasid walgustatud treppi möö
da üles minema. Nad leidsid palju lukuS
katud uksi. Ainult köögi uks oli lahti. Köö
gis ei olnud kedagi, lihe ukse tagant oli
norskamise kontsert kuulda.
Lähme nüüd ringkäiku mööda, ütles
Õönägija.
Nad tõusid weel. Ül>e wõlwiesise juures
lõppes trepp. Walgustatud esise pahemalt
ja paremalt mga-.- kummagilt paalt pime
tunnel. Need olid nähtawasti ringkäigu
suud. Selle ringkäigu wälispoolses küljeS
pidi palju luuke ja laskeauke olema, kust
orgu ja ümbritfewaid mägesid mõis waa
delda.

(Järgneb.)
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MUjutow ja Weuemaa lähem
tulewik.
SBcne kadettide juht Miljukow on Ber
liinis wiibides Berliini lehe ~Vossische Zei
-lung'i" kaastöölisele awaldanud oma arwa
mist Wenemaa lähema tulewiku kohta.
Miljukow on kindlas usus, et kommunis
tid Wenemaal enam kuigi kaua ei suudg
wõimnl püsida. Kommunistide poliitiline
wõmn on tema arwates kokkuwarisemas ja
nii kiirelt, et lõppu kõige lähemal ajal wõi
wat oodata.
Kommunistide katsed wäljamaalt ?re«
diiti saada, olla arusaadawad, sest nende kau
katagawavad olla otsakorral ja kaupasid neil
wäljaweoks ei olla. Majandussist kokkulan
gemie tagajärjeks saawat olema ka poliitilise
wöimu paratamata kokkulangemine. Ween
dunud poolehoidjaid olla walitsusel lõpmata
wähe; töölised olewat walitfusega opositsioo
nis, isegi sõjawägi ei hoidwat enam täiesti
walitsuse poole.

Kommuniste ei wõiwat päästa isegi wä
lisriikide toetus. Pööre saawat tulema kõr
gile ootamata sama kui tuli märtsi rewo
siüsioon.

Küsimuse peale, kes kommunistide järele
wöimule pääseb, wastas Miljukow: ei min
gi erakond. Wenemaa saawat päästma n. n.
parteita inimesed ja prowintsi-intelligents.
Neid arwmnisi tuleb hinnata muidugi
õige ettewaatlikult ja meeles pidada, et Mil
jukow pagulane on, kes Wenemaa seisukor
da wiimasel ajal on waatlema pidanud Pa
riisist ja Berliinist.
Lenini haigus arstitaw.
„Rigasche Rundschau" kaastöölisel on !ä°
bisõidul Wenemaalt kodumaale olewate Sak
sa professorite Förstereri ja Klempereriga
jutuajamine olnud. Wiimased seletasid, et
Lenini haigus parandataw ja peaasjalikult
üleliigse töötamise tagajärjel tekkinud ning
kannatab raske peawalu all, kuid wõib ka
edaspidi oma senist tööd jatkata.
Küsimise peale missugust haigust Lenin
põeb, tähendas prof. Klemperer, et tema seda
ilma sellekohase wolita haige poolt mitte
teha ei tohi. Tähendas aga, et Lenin wäh
jahaignst mitte ei põe. ETA.
Wene wäliswõlgade küsimus.
ETA. London, 4. apr. Nagu kuulda,
moodustawad liitlaste rahaasjanduse eks
perdid Genuas rahwuswahelise kommisjoni,
kes Wene esitajatega läbirääkimistesse as
tub, kui selleks juhus tekib Wene wäliswõl
gade asjus. Pariisist teatatakse, et liitlaste
rahaasjanduse eksperdid oma hiljutisel koos
olekul soowitafid tühjaks tunnistada kõiki
sõjawõlge, mida Wenemaa teinud 1. augus
tist 1914. a. alates. Wenemaa peab aga
loobuma oma nõudmisest, et temale kahjuta
su makstakse Koltshaki, Denikini ja Wrange
li pealetungimist? puhul tehtud kahju eest.
Wene waluuta wäljawedu wabaks antud.
ETA. Tariifikomitee on otsustanud We
ne waluuta wäljawedu wabaks anda. Kulla
iväljaweo keeld jäeb endiselt maksma.
Läbirääkimised Moskwa ja Watikani wahel..
ETA. Berliin, 4. apr. Watikani jä
Mosklva wahel on läbirääkimised alganud
Rooma-katolikn kiriku huwide kaitse asjus
nõukogude Wenemaal.
Sunduslik annetamine.
ETA. Moskwas pannakse 7., 8. ja 9. skp.
näljahädaliste awitamiseks korjandus toi
me. Kõik täiskasmanttd kodanikud on ko
hustatud selleks otstarbeks 3 naela jahu ehk
paha wastawas wäärtuses andma.
Takistused laenusaamisel.

ETN. Soome laenuwõtmisele Inglis
maalt on takistusi tekkinud. Helsingi linn
ei olla oma wana obligatsioonilaenu kllpon
ge maksnud, seepärast tõrkuwat Londoni
dörsekomitee laenu andmast. Laenusumma
oli 3 milj. naelsterlingit. On ka tingimisi
kõwcndatud.

tagajärjel 6 inimest surma Ha 34 VaaGahz
said. Pidusöögil wiibisid kõrk tuntud äri
mehed. Kuritegu on nähtawasti poliitilis
tel Põhjustel wabameelsete wastu toime pan
dud. Walitsus algas walju uurimist. Seni
on umbes 50 isikut wangistatud.

koosolek 5. aprillil kell 5 P. l.
Juhatab K. W lrma.
O. Gustawson (ises.) teeb ettepane
ku Päewakorra esimest punkti põllutöö
ministeeriumi maamõõdu ja hindamise wa

Sileesias suured külmad ja lumesajud.
litsuse koosseisu ja palgamäärade seadus Päe
ETA. Breslau, 31. märtsil. ~Berl.
Tageblatti" korrespondent Sileesias teatab wakorrast wälja jätta. Põhjenduseks toob
oma lehele suurtest lumesadudest ja külmast ette, et Riigikogu on tähtsad seaduse eel
nõud, nagu põllutööliste tööaja ja palgaolu
funi 8 kraadini.
de korraldamise seaduse eelnõu j. t. nende
rühma poolt esitatud eelnõud kommisjoni
Maawärisemme Serbias.
desse matnud, kuna päewakorda on wõetud
ETA. London, 4. apr. Serbiast teata tähtsuseta seadused, mille wastuwõtmisega
takse tugewast maawärisemisest. Kahju ula rutata ei tarwitse ja mis sellepärast wäga
tab 1.200.000 naelsterlingini.
hästi wälja wõiwad jääda.
P. Keerdg (ises.) paneb ette eelarwet
Suur raudteeõnnetus Indias.
päevakorrast wälja jätta.
Samasuguste ettepanekutega esinetakse
ETA. London, 4. apr. Reuter. Kalkut
tast teatatakse: Punjab'i sõitew postirong iseseiswate rühmast weel teiste Päevakorra
jooksis minewal ööl 174 penikoormat Kal punktide kohta, nii et päewakorda ainult
kuttast rööbastest wälja. Wedur ja 0 wa üks punkt jääb: seadus täienduste kohta
gunit kukkusid ümber ja weeresid kõrgelt parandusmaju seaduses.
Iseseiswate poolt nõutakse kõigi ettepa
tammilt alla. Palju inimesi sai surma ja
wigastada, teiste hulgas ka mitmed euroop nekute kohta kinnist hääletamist.
A. Kerem (rahwaerk.) teeb ettepaneku,
lased. Arwatakse, et see kuritöö streikijate
nimelist hääletamist ette wõtta ja kõik ette
poolt on korda saadetud.
panekud korraga hääletada.

Sltimaal kestawad rahntnsed
edafi.
London, 4. aprillil. ReMer. Sperrini
rnägestikus (Tyrone krahwkonnas) kestmvad
kokkupõrked edasi. Mässulised on seal enMe kaitsewallid ehitanud. Walitsuse wäed
on neile mitu korda kallale tunginud. Tea
tatakse, et ühtekokku 25 mässulist surma ja
paljud haawata on saanud. ETA.
lirlased Inglise sõjawarusS??se wselaewa ara wötnud
London, 4. apr. Reuter. Walitsuse weo
laew, mis sõjamaterjaali wedas, wõetk
Queenstownis iseseiswa liri wabariigi poo
lehoidjate poolt ära. 400 püssi, 39 kuulipil
dujat, 500.000 padrunit, laskemoona ja
wähe lõhkeaineid weeti weoautodel Corkist
ära. Merewõimud wvtsid laewa tagasi.
Churchill teatas alamkojas, et mereministee
rium on alganud uurimist sündmuse asjus,
mida tuleb pidada häbistamaks lepingu
murdmiseks. Nüüdsest peale sünnib sõja
warnstuse wedu sõjalaewade saatel. ETA.
Tööta tööliste arw Inglismaal.
London, 4. apr. Tööta tööliste arw Jng
lismaal langes möödaläinud nädala jooksu!
22312 wõrra. 11 wiimase nädala jooksul
on see arw langenud 195.000 inimese wõrra.
VTA.
Soome walitsus kawatseb osta
jäälõhkujaid.
(Eesti konsulaadilt Helsingis).
Tulewa aasta Soome riigi eelarwesse
wõetakse 17 milj. Smk. Tallinnas omal ajal
ehitatud jäälõhkuja „Hansa" ostmiseks ja
ümberehitamiseks. Praegu on „Hansa"
John Nurminen'i firma oma. Niisamuti on
Soome meresõidu-walitsus ette pannud eel
arwesse wõtta 03 milj. Smk. ühe :me jää
lõhkuja tellimiseks Inglismaalt. Meresõidu
walitsus põhjendab ettepanekut sellega, et
siiamaani on peaaegu kõik transiitkaup We
nemaale läirtitb Tallinna sadama kaudu.
Olla tarwis Soome sadamaoludesse paran
dusi tuua. ETA.
Eesti-Soome Zaudaleping.
„Hels. San." teatel on Soome wabariigi
president läinud reedel kinnitanud walitsuse
esitise eduskunnale Eesti-Soome kaubale
pingu ratifitseerimise kohta. Tähendatud le
ping tuleb loodetawasti käesoletva kiru lõ
pul Soome Parlamendis arutusele.
Soome raudteede puhas kasu
1921. a. tegi 55.8 milj. Smk. (1920. a.
88 milj. Smk.) nagu Eesti konsulaat Helsin
gist teatab. ETA.

Prantsuse parlament walitsusele usaldust
sisaldanud.
ETA. London, 4. apr. Pariisist teatatak
Saksamaa sisse- ja wäljawedu.
se: Peale elawaid waielusi saadikutekojas
Berliin, 4. apr. Jaanuariga wõrreldes
wäsisposiitika kohta, iseäranis mis puutub
on Saksa sissõwewr langenud 8,3 miljoni
Saksamaa amaldati Poin-doppel-tsentnerit, s. o. 0.8 miljardi marga
rars usaldust 484 häälega 7>
laastu.
wõrra. Wäljawedu langet 2,8 miljoni dop
pel-tstttneri wõrra, kuid hindade tõusmise
taftjtri*! #« wäljawe, koUusum»t NkilmS
V>M»i kihk>»iae pidussBsil.
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E. Joonas (ises.) ja P. Keerdo
(ises.) waidlewad ettepanekute korraga hää
letamise wastu.
Enamusega otsustatakse ettepanekuid ni
mesiselt hääletada. Hääletamisel, mida iga
ettepaneku kohta eraldi toimetatakse, kuku
wad kõik ettepanekud läbi.
Nüüd paneb O. Gnstawso n (ises.)
ette wabeaega määrata, mis aga läbi ei
tähe.

poolt wäljatöötatud ja Riigikogule esitatud.
Ühtlasi on ka wab. walitsuse poolt rahamv'
nisteeriumile ülesandeks tehtud krediit
kassa reorganiseerimise kamaga esineda.
Praegu on see küsimus rahaministeeriumis
arutusel. Üks suurem ülesanne, mille kal
lal praegu ministeerium töötab, on popside
ja saunameeste elu korraldamise küsimus.
Ministeeriumi statistika büroo andmete jä
rele on Eestis umbes 10.000 popsikohta,
mis wäiksemad on kui 5 tiinu. Mis puu
bub maaparanduse fondi loomise seadusesse,

siis on see üks suurematest ministeeriume
ülesannetest. Põllutööministeerium töötab
praegu nimekirja kallal, nulle põhjal tuleks
mõned mõisad jätta suurmaapidamistekS
pikema aja peale. Selle tööga ei ole weel
lõpule jõutud. Asutakse seisutvbal, et osa
neist suurmaapidamisest, mis olemas on.
tuleks sarnastena alles jätta. See oleks
iseäranis tarwilik sel ajal, kui meil 15.000
wäikemaapidamist meel korraldamata on.
Kui sm».r alles jäätaw suurmaa pillamiste
arw oleks, sella ei wüi kindlasti ütelda, kuid
arwataw-asti nutte üle 120. Tulewal aas
tal kawasietakse metsa kultuuri alal 2 korda
rohkem ära teha, kui siiamaale tehtud on.
Edaspidi tuleb igatahes hoolsamalt metsaga
ümber käia. Kui mitte terwe lank korraga
maha raiuda, lvaid jaokaupa, siis wõib mö
ne aasta jooksul nretsad täiesti joone saada.
See töö oleneb ka sellest, kuidas teiste kütte
ainetega oti kujuneb. Looma terwishoiu
peaw-alitsiise kohta on arwamme, et meil
Wenemaalt loomade nmdisi sisse tneetakse.
Seda lmdashtu ei ole ministeerium iialgi
silmade wahele jätnud ja on täiesti infor
meeritud selles,kus kohal Wene maal taudid
olemas on. Vraenu meil seda hädaohtu
weel karta ei ole.
Peale põllutööministri kõnet algaivad ise
seiswall ja kommunistid jälle töötakistust
tegema. Tõstetakse üles kwoormni küsimus.
Selgub, et kwoornm on koos.
A. TuP i t s (põlluni.) paneb ette läbi
rääkimisi põllutööministeeriumi eelarwe

Põllutööministeeriumi maa
mõõdu ja hindamise walitsuse
koosseisu ja palgamäärade seadus wõetakse
ilma takistusteta wastu.
O. Gustawson esineb uuesti wahe
aja tegemise ettepanekuga, nõudes ettepane
ku kinnist hääletamist.
Otsustatakse nimeliselt hääletada.
Hääletamisel kukub ettepanek läbi.
Järgmise päewakorra punkti posti
jaamade seaduse § 1. kohta nõuab O. ikobta lõpetada.
Ettepanek wõetakse inastu.
Gustawson jällegi kinnist hääletamist.
Ettepaneku tegemisel tõuseb saalis müra.
K. Ast (sotsialdem.) teeb ettepaneku
O. Gustawsonile karjutakse: maha, wälja? tooSoleknt lõpetada, mis tagasi lükatakse.
Ka järgmiste parag raa side juures nõua
Põllutööministeeriumi eelanve wõetakse
wad iseseiswad kinnist hääletamist.
2. lugemise! wastu.
Seaduse arutamine jäetakse pooleli.
Siseminis t e e r i n m i eelarwe, mi
Juhataja kuulutab weerandtunnilise wa da kommisionis 11 miljoni marga wõrra
heaja.
wäh-mdalnd, wõetakse 245.983.409 marga
suuruses ilma waielusteta wastu.
Peale loaheaega juhatab A. Kerem.
Kima kommisjonide aruandjad saalist
JseseiSwad sa kominunistid teewvd uus:
pnnduwad, asutakse
ettepanekuid, et Riigikogu tööd takistada.
T e e d e m i n i s t e e r i u m i eelarnis
riigi 1922. a. eclarwc.
arntansisele. Päewakorras on põllutöörta ettelugemise ajal lähewad iws. O. Gu s
nisteerirmii eelarwe.
taw s o n ja Tiks juhataja lana juure ja
J. Piis k a r (ises.) arwustab metsade kõnelewad juhatajale midagi. Selle peale
peawalitsuse tegewust. Metsa on wiimastel teeb juhataja A. Kerein ettepanek!? O.
aastatel maha raiutud 30 tuhat tiinu, kuna Gustawsoni 1 koosolekuks juhataja
kultiweeritud on ainult 1000 tiinu. Raiu haainamise pärast wälja heita. Ettepanek
takse täiesti Plaanita. Metsade peawalitsus wõetakse 19 häälega 14 wostnseismisel was
neelab poole metsade sissetulekust ära. Kui tu.
sarnane olukord edasi kestab, siis wõiwad
Tehakse kaheininutiline waheaeg, mille
metsad riigile kahju andma hakata.
lõpul O. köustawion saalist lahkub.
Põllutööminister 'B. R o stf e l d peatab
J. Viis F a r palub sõna erakorraliseks
põllutööministeeriumi peaülesannete jun teadaandeks. Kodukorra põhjal keeldub J.
res. Esimeseks ülesandeks on maareformi Kukk, kes peale wahcoega juhataja kohale
teostamine.
asunud. J. Piiskarile sõna andmast, mille
Maareformi edurikkaks läbiviimiseks on peale kõik iseseisreall, konnnnnic-tid ja osa
kõige pealt tarwis kõrwaldada asjaolusid, jots.-demokraatisid saalist lahkuwad.
Koosolek kestab edaü.
mis takistawad wõõraudatud maade waba
Kogu riigi korraliste kulud? eeiarwv
kasutamist ja wäikepõllupidamise loomist.
Sel alal on põllutööministeeriumi.! õige wõetakse 2. lugeuwel wastu.
öö- ja hoo lekan lle mi nis tee
suur töö ees. Praegu on lahendamata, näi
tuseks, wäljamaalaste mõisate küsimus. riuzni eelarwet kuureudatakie walitsuse et
Wab. walitsuses on otsusele jõutud, et lä tepanerul hoolekande alal abiandmiseks
hemal ajal tuleks wäljamaalaste mõisate kü 5.745.100 m. wõrra ja k o h t u m i n ist c e
simus lahendada. Kõige parem lahendamise riu ln i eelarwet lvangin?aiade osas J.
tee oleks see, et tuleks kohe tasuseadus wäl Lattiku (kristl.) ettepanekul ''*.2 oo m.
ja töötada. Peale selle tuleb weel ellu wiia Nwrra.
Koosolek lõppeb k. H.lO min.
seadus wõõraudatud maade peale tehtud
Dvõlgade riigi kanda wõtmise asjus. Was
taw seaduseelnõu on põllutööministeeriumi
Voorsos keaked.
Noorsoo karskusühingute kongressiks,
mis Eesti karskusseltside kesktoimkonna kok
kukutsel 30. apr. ja 1. mail s. a. Tartus pidi
ära peetama, ei ole haridusministeerium
mitte luba annud. Praegu on Kesktoimkon
nal katvaisus kongressi kas sügise! enne koo
litti» tlguft ehk jaanipäewa tegu ära pidadt.

Tööta tööliste arw Tallinnas
ETA. Tallinna tööbörse aruande järele
oli 1. aprillil tööbörsel registreeritud 439
tööta töölist, kuna ivabaid kobte ainult 14
oli.
OOO

Uued 5-, 24ta ja 2 margasised postmargid.
10. aprillist ilmuwad müügile uued 5»»«?aalised punast wärwi, sepa joonistusega.

Zl4-«»rs«lised sikakas-pzmast wärwi jt 2««rgalised rspelitt wärwi lt*turt jttkwsta
-I** P»ftWwr«id. „,, _
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Hotellitubade hinnad meil;a
Rahwamajandus.
mnzal.
Saksamaa hotelliomanikkude selts pidas
hiljuti
koosolekut. Arutustel selgus, et km
muidugi selles, et hinnad tõustwad. Nende
Kartuli Miamit.
kõik
kulud
kokku arivata, siis Saksamaa! tu
rahustuseks olgu tähendatud, et niisugune
leb
hakata
187 marka 50 penni öökorteri
Peaaegu nagu ootamata!! on nõudmine nähtus asutine on ja ainult lühikest aega
kartulite järele peale Venemaa ka Lääne- wöib kesta. Sest tõepoolest on meil kartuli eest hotellis wötma.
Kuna sakslased niisugust hinda alles ta
Euroopas järsku suureks läinud. Erakor te kokkuwedamise sa wäljamaale saatmist
raliStel määradel tarwitatakse sisseweetawaid wöimalused niisugused, et siit ka kõige pare itawad nõudma hakata, wöetakse Tallinnas
kartulid nimelt Belgias, Saksamaal ja ysalt ma tahtmise juures nii suurel määral seda wöörastemajades juba nüüd 200—400 mar
'a mõnel pool Skandinaawias.
kaupa ei saaks wälja wedada, et omal puu ka toa eest, sedamööda kus wöörastemajades
See asjaolu annab ennast ka meie kartu dns tuleks. Meie sadamate läbilaske wõi tuba on ja kas temas üks wõi kaks woodit
liturul õige terawalt tunda. Nagu asja malused on nimelt Wene transiidi mõjul sees. Isegi Viljandis tulewat oma 200
marka maksta.
tundlikult poolt kuuleme, tuileb nõudmisi õige piiratud.
Trööstiks wõib öelda, et Riia ei anna
mere kartulite peale wäljamailt suurel hul
Wõib ette näha, et praegune suur nõud
gal nii kirja- kui telegraafi teel ja need mine uut hoogu annab meie kartulikaSwa Tallinnale selles asjas järele. Wäljamaa
nõudmised tõuswat tuntamalt üle selle mää kusele. See oleks hea. Kuid paha oleks lased nurisewad. et Riias on wöõrastemaja
ra, mida meie turg wgawarade ja tehnilis see, kui meie põllumehed nüüd arwamisele des elu wäga kallis: lihtne 2-woodiga tuba
maksab kuni 500 rbl.
te wõ imalus te poolest pakkuda wöiks.
jõuaksid, et praegune kõrge konjunktuur
Meie wäljmveo wõimalused, kui maha meie kartuliturul Eesti kartuli teenus on.
arwata seeme ja oma tarwidus söögiks, ei See oleks hoolimata enesepetmine. Oota
ulata mitte üle kkhe ja poole miljoni Puuda. mata suure nõudmise ainsaks põhjuseks on
Sellest wöiksime, tehnilisi wõimalusi anvesst ainult ootamata ja juhuslik puudus sellest
HS!d. walge d, puhlaid
wõttes, kõige rohkem ühe miljoni saate kaubast wäljamaa turul. Ja ainult hädaga
Läände, kuna ülejääw osa wõiks Wenemaa. ollakse Lääne-Euroopas sunnitud ka Eesti
söögile minna. Wenemaa poolt senini nimeta kartulid sööma. Harilikkudel olude! neid
miswäärilist nõudmist ei ole olnud, kui mit seal ei nõuta, sest et nad oma sordi ja suu
te arwata üht lepingut, mille Krassin talwel ruse poolest enamal jaol juhtumistest wälja
ühe Daani äriga tegi. Daam äri tegi omalt maa turu kõrgeinatele nõudmistele ei ivasta.
poolt lepingu Tallinna firma Tirman ja Tahab Eesti põllumees Lääne-Eunoopa tur°
Ko-ga, kuid seegi leping jäi katki, sest et Tal gu oma kartulile kest toalt kindlustada, siis
linna äri oma kohustusi ei olewat pidada seisab tal weel hulk kawakindlat ja hoolast
saanud.
tööd ees, siis peab ta ka kartulikaswatuse
Suurenenud nõudmine kartuli järele alal weel palju ümberõppima ja juure õp
oSatb kõrgem» PSewahiuna eest
Lääne-EuroopaS on aga igatahes mõjunud, pima.
suuremal määral
et meil praegu kartulikaupmehi sigineb na
E si Tormis. Kes?öhi'us.
gu seeni pärast sooja wihma. Paljudel neist
ei ole aga peale hea tahtmise, wõimalikult
WSt wSljaweo alal paranemist
Tallinn, Wiruwärawa puiest. 15.
rohkesti teenida, mitte midagi: ei asja
loota.
tundmist, ei ärilisi kogemusi, ei Sa tarwilik
Wõi wäljawedu, mis läinud aastal meil
Lähemaid ostutingimisi ja saate
?u ettewaatust nende wäljamaa ärimeeste
aega küsige Teie lähemast tormita
ga, kellega neil tuleb tegemist teha. Teisest °aunis järjekindlalt suurenes, jäi hindade
langemise
tõttu
tvälisturul
wiimastel
kuu
jäteehk majandusühisusest wöi
küljest arwatakse aga ka wäljamaa kartulite
del
üsna
soiku.
Nii
ei
saatnud
meie
wõi
Põllumeeste
Seltsi kaubanduse
ostjate hulgas hea protsent samasuguseid
osakonnalt, kes kõik meie ülesan
~ärimehi" olewat, keda tõsiselt wõtta ei to» eksportöör põllum. keskühisus „Estoonia"
del ostu toimetawad.
hiks. Ainult niisuguste asjaoludega on teise poole detsembrist kuni märtsikuu wii
maste
päetvadeni
pea
sugugi
wõid
tvälis
seletatawad halwad nähtused, mis praegust
E. T. K. juhatus.
..kartulipakÄvikuga" kaasas käiwad: ühelt .-urgudele. Üheks hindade langemise peate
poolt teewad mitmed wäljamaa ostjad le zuriks oli, et Inglise walitsus oma suured
pinguid, millede täitmine nende Poolt mõ» võitagawarad turule lasi, mis hinnad suu
Wene kasukanahkade oksjonilt.
nelgi juhtumisel küsitamaks jääb, teiselt cesti alla surus, nii et isegi Taanimaa'sun
Wene metsloomade nahkade oksjonil
poolt leid.ib meil jälle „pakkujaid", kes tä ntud oli, oina wöile Inglismaa asemel
na wäljamaalasele lubaduse cmnawad selleks mujal turgu otsima. Ka mujal maadel Leipzigis on umbes 400 miljoni Saksa mar
ga eest nähku üleüldse müüdud. Mitmed na
ja stlleks tähtajaks nii ja nii palju kartulid langesid selle tõttu hinnad.
had wöeti müügilt ära, sest et wähe paku
Nüüd
on
need
tagawarad
Inglise
walit
muretseda ja siis homme alles järele hakka
ti.
Rebasenahad maksid 90 marka, walge
wad mõtlema, kust lubatud kaupa wõtta ja susel läbimüüdud ja hinnad näitawad kind
jänese
nahad kuni 195 marka ja mutinahad
kuidas teda transporteerida. Mõni niisu lat tõusu. Nii noteeriti Malmös Rootsi
15—42
Saksa marka.
maal
eksport-wõi
9
märtsil
278
Rootsi
kroo
gune äriline tuhatkunstnik olla lepingud tei
Nõukogude
Wene postituks tõuseb.
nud suurema hulga'kartulite muretsemiseks, nt, 16. märtsi! 299 krooni ja 23. märtsi! 328
kui EestiS ülepea olemas kuidas neid Rootsi krooni 100 kilogrammi eest. Selle
1. aprillist peale on nõuk. Wenes uus
lepinguid pärast täitma hakatakse, ei tea hindade tõusu tagajärjel saatis Põll. kesküh. postitaks maksma pandud. Selle järele tu
rnglidki taewas, lepingutegijast ülesostjast „Estoonia" märtsikuu wiimastel päewade! leb kirja saatmine wäljamaale 30 tuhat
enesest muidugi rääkimata.
jälle esimese saadetust eksport-wöid wälis rubla ja postkaardi saatmine 18 tuhat rubla
maksma.
turule. A. A-—r.
Kohalikud tarwitajad tunnewad kartuli
palawiku mõju oma! nahal esimesel joonel
Zlnmlis? piiew.
Uued Uiderid. GuStawsoni sünnitamiswa
lud. Põllumeeste ja tööerakonna nabanöör.
Moosese haud ja Eliase mantel.
Eila hommikune koosolekute päew oli
päew, kus nii mitmelgi sildame mõtlemised
awalikuks said ja ta oli kiilgetöukamise
kiwiks nii mitmele.
Kõige pealt näitas, et tööerakond uue
liider! oli saanud ja nimelt liideri erakord
sete „vollmachtidega". See liider, nimelt
saarlane Hint, tunnistas awalikult, et asu»
nikkude meeleolu täitsa tööerakonna ivastu
on pöörnud. Wähemalt Saaremaal olla
lugu nii. Olla üleüldselt tuttaw, et töö
erakond maaseaduse isa olla. Maascadus piRistada saarlasi-asunikke ränka ja pahameel
Pöörduda seaduse isa, tööerakonna wastu.
Sellest ootamata ilmutusest selgub siis
igale arusaajale, miks tööerakonnal nii suur
huwi on. asunikkude kongressi wastu ja nad
kõik masinad käima panemad, et asunikud
ilma nende eestkostmiseta oma asju arutada
ei saaks.

Esimese kahe kõne järele algas kõmmu
aistide ja isesotside poolt meeleheitlik tööta
kiStuS. Pandi ette. koosolekut lõpetada ja
nõuti kodukorra põhjal ettepaneku sedelite
ga hääletamist. Sellest pikast ajaraiskami*
sest päästis wastuettepanek, ettepanekut ni°
meliselt hääletada. Järgmise kõne lõpul
korrati ettepanekut ja koosolejate pahameel
tõusis. Ettepanek koosolekut lõpetada, lü
kati ettepanekul uuesti tagasi. Nüüd selgus
ka isesotüde rabelemise põhjus: Kõnetooli
«AtikS isesots EuStawkn oma ilukõnega, mis
ta suure õhtuse publikumile oli komponeeri
nud, miS nüüd *i* tüß»de pinkide eeS
litalt NMIqD.

Waewalt olid sots Wain ja saarlane Hint
lõpetanud, kui isesots Gustawson sünnita
miswalus keerlema hakkas. Tema oli oma
kõne maaseaduse kohta hoolega ettewalmis
tanud, tema stmrepäraliste piiblisalmidega
garneerinud ja õhtuse arwurikka publikumi
tarwis prepareerinud. Saal oli hommikul
aga kuulajatest tühi ja kõne järg tuli Gus
tawsoni kätte. Hädaoht oli suur, sest köne
ahwardas maha jooksta. Seda oli ette näha,
?t Riigikogul selle improwisatsiooni wastu
vähe huwi oli, ja et kallid pärlid rahwa sek
*a jooksmise asemele stenogrammidesse
jookstwad ja säreltulewale maailmale ainult
arhiiwidest kätte saadawad on. See kartus
'.i olnud asjata, sest waewalt sai Gustawson
'õnetoolile ja temal läks korda oma luule
isi juukselokke raputada, nõnda et kõõma
nlw tema ümbrust tumestas, kui ka noor
ta wana maaliit saalist demonstratiiwselt
'ahkus ja isand Gustawson pooltühjadele
pinkidele jutlustama hakkas.
Gustawson tegi selgeks, et mvauuendust
suhtes noor- ja wana maaliit nagu naba
nööriga kokku seotud olla (sellest nöörist on
iä!za, et herra Gustawsonis tubli ämma
noor kaduma on läinud. Kas ei olnud wast
ka tema pool see pedagoog, kes lastele kir
jatöö ülesandeks teemad toolis: ..Emane
koer 2 nädalat enne poegimist" ja „Minu
pulmaöö"?). Herra Pool olla põllutöömi
nistri ametist lahkudes oma mantli maha
jätnud, nagu Elias tulise wankriga taewa
sõites oma kuue. Selle mantli olla uus
minister Rostseld oma selga pannud ja sel
lega ühes olla Pooli waim ka Rostfeldi pea
le läinud, nagu Eliase nxwn Elisa peale.
Nüüd waielda küll noor- ja wana-maaliit
maaseaduse üle, nagu saadan ja peaingel
MÄsel Mtzssese h«w kk. •** löptzpw

puks olla mõlemad kodanlased ühes nõus, et
maid mitte töötaja rahwa kätte lasta minna,
waid neid oStutee! söjamarodööridele müüa
Õieti oli kahju, et Riigikogu maaseaduse
isa nii loähestl attrml Eustawsoni kõnet
kuulsid, sest peale tema ilukirjanduslise
waärtuse, tõi ta ometi palju üllatusi maasea
duse isadele. Oli seal Wändva-Kärus ring
konna-walitseja Heraklese unega, kes Riigi
kogu liigete ja asunikkude lvastuwõtmiseks
mitte woodist ei tahtnud wälja tulla, waid
neid wisalt woodi ette kutsus. Suure
nõudmise peale ilmus see mandariin wii°
maks palja jalu ja aluspükste wäcl audient
sile ja ilmutas sea! hiiglarumalusi oma töö
põllult. Muu seas ei teadnud ta põrmugi
kui paljudel asunikkudel tema ringkonnas
ühe, kui paljudel 6-aasta kontraht on. Kae
bajate! oli siiski lõpuks wõimalik ühele asu
nikule tema kmke-aastast kontrahti tagasi
muretseda, mille ringkonnawalitseja omawo
liliselt aastaseks oli muutnud.
Herra Gustawsoni kõnel ei tohiks ehk
ka kohtulik järelkaja mitte puududa. Tema
seletas nimelt, et põllutööministri abi Raa
mot põllutööministeerimni eelarwe alakom
misjonis olla kaebtuse peale, et ringkonna
toalitsejad ja ametnikud mõisate maa ja in
wentaari jagamise juures ülekohtused olla ja
omakasu taga ajada, seletanud, et tema seda
ringkonnawalitsejat otse tolaks loeks, kes
jagamise juures mitte ei mõista paremaid
maatükke, loomi ja põllutööriistu omale
wõtta. Kui põllutööministri abi juures
tõesti niisugused waated peaksid ivalitsema,
siis oleks see otse monströös. Herra põllu
tööminister tegi omale G. köne puhul hoo
lega märkusi taskuraamatusse. Loodame,
et need märkused Raamoti ja Gustawsoni
uwWKrro* selgel* toomad.

Lina monopoli kaotamine Leedus.
Leedu raha-kaubandus-tööstusministee
rium mõtleb lähemal ajal likwideerida li
nade monopoli. Ministeerium mõtleb oma
fammusi nimetatud küsimuses wiia kokkukö
lasse ühistegewuste esitajate ja huwitatud
majandusteadlaste waadetega, kes awalda
wad oma waateid nimetatud tegelaste kong
ressil.

Linad liri turul.
Belfastis! teatatakse „M. G. Commecc.".
et Wene linu sinna rohkemal hulgal on tul
nud, aga linad on osalt mereweega ära ri*
kutud ja müüakse arwatawasti oksjonil ära.
Öeldakse, et prantslased ostawad kõik Balti
linad ära, mis aga kätte saatvad, ja maksa
wad 10 naelsterlingit rohkem. Livonia linu
«.võib nüüd 105 naelsterl. tonn saada.

Hindade alanemine Ameerikas.
Elu ülespidamist kulud Ameerika Ühis
riikides on 1. märtsist 1921. aasta! kuni 28.
weebruarini 1922. a. läbisegi 13,6 protsendi
wõrd alanenud. Kaheteistkümne wiimcrse
kuu jooksul on tähtsamate tarbeainete hm*
nad järgmiselt muutunud: toiduained 15
Prots. mõrd, riidekraam 29 prots. wõrd.
walgustus ja küte 7 prots. wõrd, majariis
tad 23 prots. wõrd odawamaks läinud, üüri
hinnad aga 6 prots. wõrd kallimaks.
Nagu naha, on ainult üürihindades tõu»
su märgata, kuid elawat ehitustegewust sil
mas pidades, wõib loota ka nende kulude
wähenemist lähemas tulewikus.
1. märtsil olid praegused hinnad 1913. a.
hindadest kõrgemal: toiduained 50 prots.,
riided 84 prots.. korterid 61 prots., küte ja
walgustus 81 prots., majariistad 118 prots.
wõrd. —ei—
„Cesti Statistika Kuukiri."
Riigi statistika keskbüroo wäljaantawa
„Eesti SatiZtika Kuukirja" esimesed numb
rid on kaksiknumbrina ilmunud, 244 lehe
külje suuruses, 230 marga hinnas. Wäli
muse poolest on kimkiri wäga kena ja sisu
pakub õige palju huwitawaid andmeid. L»geja saab ülewaate Tallinna korterioludest,
rahwaarwnst Eesti linnades, põllupmna ka
sutamisest Eestis, popsikohtadest. Eesti
ttansiidist, laiaroopalise raudtee tegewusest
jm. Siis on weel andmeid E. hariduse-asu
tustest, pölewkiwist. rahaasutuste arenemst
sest. Eesti wõlgadest, sisse- ja waljaweost,
waluuta kursidest, turuhindadest jne. LS
puks on weel mitmesugused rahwuswaheli
sed statistilised andmed toodud, mis riikide
maapinna suurust ja elanikkude hulka, kül
wipinda ja wiljasaaki, elukalliduse inder-ar
tousid jne. näitawad.

Herra Gustawson paljastas ka üht wa
litsejat Tootsi (küsimuse peale seletas is.
Gustawson, et see Toots mitte Paunwerest
pärit olew Toots ei olla, waid Tõstamaa
möisawalitseja), kes niisuguse osawusega
Nalmis saanud, et ta omale maa peale 50aastase kontrahi wöitnud selle tingimisega,
et ta ühele hoonele uue ukse tegemiseks end
tõhustanud. ~~t_

Mcresügawuse mõõtmme.

Ameerikas on nüüd abinõu üleS leitud,
mis ookeani sügawust nii sagedasti mõõta
wõimaldab, kui aga merimehed tahawad.
Uus abinõu on lihtne. Lastakse isesugune
häält tegew aparaat merde ja rehkendatakse
siis, kui kaua aega hääle tulek mere põhjast
on kestnud. Aega wõib mõõta seejuures nii
täielikult, et üks tuhandik sekundi arwesst
wöetakse.

Raamatute arwustik.
Ajakiri „Le Droit d'auteur" on awalda
nud arwuStiku raamatute produktsiooni üle
tähtsamail kultuurimai!. Nagu sellest näha.
on raamatuid ilmunud:
1919. a. 1920. a.
Saksamaa! 26.194 32.335
Inglismaal 8.622 11.004
Ühisriikides 6.422 8.594
Prantsusmaal 5.361 6.351
Itaalias 6.066 6.230
Hollandis 3.746 3.974
Daanimaal 4.465 3.974
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Päewauudised.

Vrolsess riglivauema k. Välsi la adw. Z. Zaufl wahel.
11.

Kaebealune ei tunne end füüdi olewat.
WAiSmimSter A. Piip
Eesti jalgpalli liidu juhatus astub sam
Peale süüdistust sisaldawate artiklite
Palub meie eilast sõnumit tema lahkumise must sise- ja lvälisministrite ees Wene spor
awaldamift
teatab Jans'i molinik adw. Elia
aSjus ses mõttes õiendada, et lahkumisepal dimeeste siiasõidu asjus. Loodetawasti tu
ser kohtu sellekohase küsimuse peale, et tema
we äraandmise põhjuseks mitte Genua kon leb walitsus spordimeeste saamidele wastu.
werentsist eemale jäämine ei olewat olnud.
Wene sportlaste, keda arwatawasti 15 wolitaja ennast ettepandud süüdistustes
mehe ümber siia sõidab, ülespidamise kulud süüdlaseks tunnistada ei wõi, sest asjaolud,
wStawad meie spordimehed kuulda masti mis artiklites kirjeldatud, wastawad tõele.
Aksel Kallas f
Eliaser palub Teemanti äratähendada
oma kanda.
kohti,
mida ta laimuks peab. Teemant ni
üleeila õhtul on Ewang. Luteri usu kon
Tulewal pühapäewol on jalgpalliliidu
metab
artiklid algusest lõpuni laimuks.
koosolek,
kus
mitmed
küsimused,
mis
eellole
sistoorimni Berliinist telegramm jõudnud,
Tunnistaja Rkl. Mihkel Martna,
et Rõuge õpetaja Aksel Kallas, kes terwise wat wõistlust puudutawad, arutusele tule
kes Jans'i poolt üles antud, tõendab artiklis
parandamise otstarbel Berliinis wiibis, äkit wad.
mainitud
K. Päts'i Ameerikas käimise ja
Muu
hulgas
tuleb
otsustada,
kelle
kätte
selt surnud on. Lähemad teated puuduwad.
anda koondatud meeskonna kokkuseadmine. sinna rohtlaantesse eestlaste meelitamise as
Peole selle koondatud Eesti jalgpalliliidu jaotusi. Ta seletab Teemant'i küsimuste
Venemaa Pöhja-LSSne raud
meeskonna wöistluse kawatsetakse kuulda peale, et tema 1906—7. a. emigrandina Hei*
teede ülem
wasti korraldada wenelastega wõistlusi ka singis elades on kuulnud, et Päts Hamburgi
insener Reinler jõuab, nagu kuuleme, täna wast Lahe Tallinna jalgpalli komando wahel, kaudu Ameerikasse sõitnud. Nimelt olla
õbtul Tallinnasse, et siinsete raudtee esita nii et wenelastega kolm wõistlust ära pee Päts'i poole pööranud teatud ringkond.
jatega mitmes küsimuses, mis otsekohest takse.
«Eesti Postimehe" mäljaandjaga eesotsas
raudtee ühendust Eesti ja Wenemaa tvahel
Suuri raskusi tekitab kohase platsi mu ideega Ameerikas eestlastele asumaid otsida
puudutamad, läbirääkimisi pidada.
retsemine. Wõistlus tuleb arwatawasti siis Wist sel algatusel käinud Päts tõesti Amee
ki kas ..Spordi" platsil ehk Tiigiweski plat rikas, saades prii reisu ja arwatawasti ka
tasu. Tagasisõidu puhul kirjutanud ajale
Rootsi Punase Risti õe surnukeha kodumaa sil ära pidada.
hed kohtadest, kuhu eestlased Ameerikas ela
le toimetamine.
ma asuda mõiroad. Nende teadete järele olla
Eesti mäda a kõrvaldamine.
Täna õhtul jõuab Venemaalt Tallinnasse
On kawatsus olemas Eesti tööstuse näi sinna 8 perekonda sõitnud, kust aga 7 kohe
Rootsi Punase Risti peawalitsuse ülem, kes
tagasi pööranud, mis puhul ajalehed Päi
Rootsi Punase Risti õe surnukeha saadab. tuse ajal asja nii korraldada, et „Eesti nä sile etteheiteid teinud.
Teatawasti langes Wenemaa nälja kuber da!" kujuneks. Näituse platsil oleks siis
Naha operatsioonid.
mangudes taudide ohwriks ka üks Rootsi tööstuse näitus, linnas aga oleksid äride
Teine
tunnistaja
Au g u st Wie r a an
akendel Eestis kaubad müü
Punase Risti õde. Surnukeha lähemad
dis
seletusi
1919.
a.
nahatööstuse
ja müügi
wastu wõtma teiste hulgas ka kohaliku We gil, ajalehed tooksid sellekohaseid kirjutusi seaduse, kaub.-tööstusministeeriumi ja na
jne.
ne saatkonna esitajad. Surnukeha toimeta
Katvatsus ei ole halb, küsimine on ai hatööstuse omawahelise lepingu kohta ja
takse siit laewaga kodumaale.
nult, fui hästi lühikese aja jooksul ja üle kinnitas oma seletustega Tartu maakonna
üldse asja suudetakse korraldada, nii et lvalitsuse ja karrbandirs-tööstuÄmnisteeriu.
MahwuSwaheline jagpMH
«Eesti nädal" sarnaseks kujuneb, nagu ta mi wahelist arusaamatust nahkade suhtes.
Nahad igatahes talumeestelt rekmireeri
ettekujutuses
wSiks olla ja tõelikult peaks
wõistns.
ti ja õige odama hinnaga, ja müüdi selle
olema.
Esimene wenelaste rahwuSwahcline jalgpal
Ilmalikult on praegu juba rohkem teada, kohase lepinguga nahatöösturitele, kes neid
li wSistlus korraldatakse Eesti ja Wene wa
millal
Eesti põllutöönäitus tuleb ja mis ümbertöötatult liiakasuga edasi müüs. Asja
hel.
seal näidatakse, kui tööstuse näitusest, ehk taga seisid rahamehed, kes Harju Pangale
Eesti jalgpalli liidu juhatus pööras We miimane küll palju warem tuleb. T. E. põllu lähedal. („Loidi" 4000 aktsiast on 3000 Har
ae spordiringkondade poole soomiawaldu meeste seltsi tegelastel on näituste korral ju Panga käes), nende seas K. Pats juhti
sega. et Wenemaa oma esimese rahwuswahe damises mana wilumns, ja sellega laseb, see wal kohal.
lise jalgpalliwöistluse korraldaks Eestiga.
Tunnistaja Eduard Kübarsepp
end ei,tahe aga töös
Selle soowiawalduse Peale on meie jalge tusenähtus
näituse korraldajaid nÄte endid waban andis seletust «Eesti Loidi" põhikirja kinni
palliliit nüüd wastuse saanud ülewenemaa dada. Nemad peawad kõige pealt otsusta tamise ja selles olemate wäärpunktide, ni
liselt. jalgpalliliidult Peterburis.
da wõinm, Las wahest ehk karta ei ole, et et melt: aktsiate omandamise kohta seltsi enese
Kirjas öeldakse, et Wene walitsuse loa tekujutuses suur «Eesti nädal" tegelikult elu poolt ja tagawara kapitaali kohta: põhikir
järele wäljasöiduks, mida kindlalt loota on, tam tuleb, kui sügisene Põllmnajandusline jas olnud ettenähtild laenu operatsioonid,
ja meie walitsuse loa järele sissesõiduks We näitus, mille kordamineku juures wae- selle peale waatamata, et see kinnitusseltS.
ne jalgpallimehed Tallinna sõidawad. Was Walt keegi wõib kahelda.
Tõendawate dokumentide aivaldamine.
tuse ärasaatmise päewal, 23. märtsil, on
Jans'i ja ta woliniku palme peale awal
Näeksime hea meelega, et tööstuse näitus
Moskwasse kirjutatud Wenemaa koondatud hästi korda läheks ja näeksime ka heal mee das kohus akti juure nõutud lepingu ära
meeskonna kokkuseadmise kohta. Sealt jaa lel, et tema Eesti nädala ellu kutsuks, aga kirja kaubandus-tööstusministeeriumide ja
tawat wastust saades, wõrwad wenelased tööstusenäituse korraldajate senine tegewus, „Nahatöösturite ühingu" wahel, Harju
mais Möi jmmi algul oma riigi-meeskonna niipalju kui selle tegewuse tagajärgi awali panga aktsionäände ja H. P. A. S. Nöu>
meile saata. Km aga äärmise! juhuse! kult näha, ei anna weel Põhjust «Eesti nä kogu nimekirjad ning rida teisi dokumente,
Moskwast eitaw wastus talleks, siis sõidab dala" pidamist esialgu soowitada.
millele lisaks Jans meel andis mäljawõtte
Peterburi meeskond igal juhusel ja wöistlus
Sellest asjast juttu tehes, ei taha ühte asutama kogu protokollist, kus K. Päts'i
oleks juba mai algul Mõi keskel.
nähtust nimetamata jätta, mis tööstusenäi kõne Landestvehri kaitseks, millele osa
Eesti jalgpalliliidule teadmiseks on kir tuse ja põllumajanduslise näituse korralda «Sotsiald." artiklist põhjendatud, kirja Balti
jas tähendatud, et läinud aasta Ukraina mises awalikuks tuleb. Sügisest põlluma Panga pankroti jäämise kohta # ja Tartu
meistriwöistlused jalgpallis wöitis Harkow. janduslist näitust on hakatud kuulutama maakonnawalitsuse tunnistus, mis artiklis
Kitewi meeskonda lüües. Edasi kaotas kui „Eesti näitust". See segab. Tööstuse
Harkow Moskmale, nii et LSuna-Wene mees näituse pidajatel on õigus, kui nad tööstuse
kondi koondatud meeskonna kokkuseadmisel näitust niisama Eesti näituseks peawad ja palju publikumi, kui sinna walgub. Osast
«wesse ei trrle wõtta. 1921. a. sügisel wõi põllumajanduslisele näitusele «Eesti näitu jalakäijaist peab tcrrwitama lihtsalt sõidu
tiS Peterburi Mofkwat wahekorraga 3:1, nii se" nime andmist niisuguseks mõistluse wöt teed, kus ruttamad ühelt ja teiselt poolt
et Peterburi meeskonda wöiwat lugeda We teks loewad, mis parem oleks Mõinud meie Moorimehed ja autod. Päris üleliigsena
tundub sarnase segaliikumise keskel iga weo
ne tugewamaks meeskonnaks. Kirjas on awplEust tegeMlrsest ära jääda.
mooramees suure kastidemirnaga Möi puu
tehtud meel ettepanek Eesti meeskonna
OOO
koormaga.
wõistluskäigu kohta Wenemaale. Meie
4. märtsil Mõis näha nmja nr. 30 ees
meeskonda oleks wenelased nõus wastu wõt°
Tallinna sõnumed.
puukoormat,' mille juures MeowoorimeeK
ma sügisel augusti lõpul wõi septembris.
oli teinud ohjade abil kahele poole puukeld
Selleks ajaks saawat loodetawasti wal
ri lurcki tõkke, sundides kõiki kodanikke koor
mis Petrogradi stadioon linna keskel.
JäKolud merel
mast uulitsa kaudu mööda minema, ise töö
Wene liidu esimees on ühtlasi ka juba
Jdapool
Tallinnat
on
liikumine
ainult
tades kõige suurema südame rahuga, aegla
teatanud FJFA'Ic (üleilmlisele jalgpallilii
jäämurdjate
abil
wõimalik.
Suuropist
laa
selt Pnuladmuise kallal. Soowitaw oleks
dule) Wene meeskonna wõistlussöidust Eesti
nepool on liikumine waba. Jdapool on määrus, ei sarnastel kitsastel tänawatel, na
ja meie kutsumisest Wenesse.
küll jää, kuid laewad pääsemad jäämurdjate gu Harju tänaw, weomoorrmehed wõiksid
Wene kirja lõpul on kirjeldatud tinguni poolt tehtud teed mööda ilma kõrwalise abi liikuda
ainult wara honnnikul ehk hilja
sed. mille juures Wene meeskonna sõit EeS ta sadamasse. Mujal on laewasõit waba.
õhtul. .—ei—
ti wõimalik on. Nii on nimetatud, et Tal»
linna wõistluswäljale pääsmine tuleks mees
Inglise aurik „Perewil",
konnale karantiinis olekuta wõimaldada.
mis eila hommikul sadamasuus tihe otsaga
LaewMW keste).
Wiimasena on kirjas puudutatud Wene Põhja wajus, tõsteti täna hommikuks ..Me
meeskonna sõidukulude asja. Wenes maks teori" abil üles ja toodi sadamasse.
Eila tulid reidilt sadamasje Inglise au
ta kuldrubla eramüügil praegu üle 1.000.000
Kirjastusühisus „Warrak'i" raamatu-,
rikud «Merfuria" jahudega ja «Elzasier"
N.-Wene rubla, ja sõit ühes ülespidamisega
kauplus
wlljaga Wenemaa tarwis.
läheks iga jalgpallimehe kohta maksma 50
Harju
tänaival
on juba mõnda päeroa
miljoni N.-Wene rubla, missugust summat
Eila läksid tvälja: Norra aurik „Angar
ühelgi mängijatest ei leiduwat. Sellepärast sulutud. Põhjuseks olla asjaolu, et kohwi land" tühjalt ja- Eesti aurik «Lembit" pros
on kirjas soowi awaldatud, et Wene mees maja omanik Kristlin, kelle majas raamatu sidega Inglismaale ja «Kalewipoeg" reisi
konna ülespidamine Eesti piirist peale meie kauplus asus, oma kohmimaja ruume laien jatega Stoklwlmi, Wene jäämurdja „Jer
poolt kaetaks. Seda lubawad wenelased ka dada tahab, ja «Warrakile" sellepärast kaup mak", «Swjatogor" ja «Purga" sõitsid Pet
meie meeskonnale sügisel wastukülaskäigul. luse ruunnd üles öeldud on.
rogradi ühes aurikutega «Transbalt", ~Arg
Kuuldawasle peab samadel võhjustel ka un" ja «Trotski".
Kiri lõpeb lootuse awaldusega, et mõist
seal majas olew raamatu- ja kirjutus
O»d«ta on GaFftr aurik „Herb«rt Sie
lused saamad Peetud ja sellega algus tehakse teine
materjaali tanptut wälja koluna.
läbikäimisele EeSti ja Wene sportlaste wa
menS" s»t«s»ubaga JngliSnwalt ja ~Got
Liikumine Harju tänawaS
h««burg", «Renanta" ja „St«mf«ld" Gtetti
hei.
Kirjale m allakirjutatmd ülewene»«M° m iella 4—5 paiku p. I. haruldaselt elate. nist nmi XmeeriVa «urik «EaSsern Ster"
Kitsad kvnyit«d ei fuäj&or waShl wõtta pii ülejäänud seaaScstrvcnm LMawist.
fe jtllgpMMv esimees Düpervon.

äratrükitud dokumentide ametlikkust toen
dab.

Poolte kõned.
Seega sai kohtulik uurimine lõpetatud ja
esimene sõna erakaebaja woliniku J. Tee
mant'ile antud, kes rääkis wäikeriigi awa
liku tegelase raskustest ja tähendas, et need
raskused surumad wõimatuseni, kui nende
lisaks mee! põhjendamata laim asub, nagu
see Eesti esimese kodaniku K. Päts'ile osaks
on saanud, keda tema kaugelenägewas rii
gipoliitikas wastuoksa riigiäraandjaks lai
matakse ja terwes kuritegude reas süüdista
takse, mille peale isegi wabariigi prokurööri
tähelepanu pööratakse.

Ameerikasse sõitu 1906. a. nimetab
kaitsja ininkesearmastnse teoks, millel isik
liku kasu lõhnagi ei olewat.
Rääkides aktsiatest ja Harju Pangast,
nimtab kaitsja seda poliitilise mõitluse tea
tud metoodiks.

Palub lõpuks Jans'i tema kuriteole
wastaiva § kõrgemas määras karistada.
Kaebealuse woliniku kaitsekõne.

Wann. adw. R. Eliaser näitas ära.
et „Sotsiald." artiklites laimu ei ole, waid
teatud kritiseerimine ja faktide paljastamine,
sest asjaolud, mis artiklis ettetoodud, ei ole
kellegi poolt ega kuidagi ümberlükatud.
Miks ei pidanud K. Päts Ameerikasse
sõitma, saades prii reisu, tasu ja reisuhuwid
peale kauba! Kuid mis oli selle sõidu re°
sulaat? Ameerikasse asunutest pöörasid kohe

kõik tagasi peale ühe, kes nüüd ka tagasi on
sõitnud. Kas see pettumus ei lase rääkida
meelitamisest.

Wõi mis isiklist kasu sai Jans nende ar°
tiklite kirjutamisest? Mingit. Jans on ai
nult seltskonna humides tegut
sen u d. Nagu näha etteloetud Harju Pan
ga aktsionäände nimekirjast, on sakslane
Hoeppener eestlaseks saanud. Ja mis on
artiklites laimawat? See on lihtne asja
olude walgnstaminc alvaliku hääle aja
lehe abil.
Oma kaitsekõnet lõpetades Palnb Eliaser
Jans'i km seltskonna humides tegutsenud
ja fakte ivalgustanud kodanikku kohtu poolt
õigeks mõrsta. >
Kaebealuse lõpusõna.

Jans oma lõpusõnas toonitab sedasama
mis ta wolinikki ja juhib tähelepanu riigi
tolleaegse erakorralise seisukorra peale, mil
lest ka tingitud artikli teatud terawus, mis
tolleaegista wäärnähtuste loogiline järel
dus.

Olles Asutama kogu liige, on tema ai
rnrlt oma Eestist lugupidawa kodaniku ko
huseid täitnud.
Kohtuotsus: J. Jaus on süüta.
Kohus kuulutas poolte seletused lõppe
nuks ja läks otsust tegema, kust 35 m. pärast

wälja tuli ja Jans'i N. N. S. § 537 põhjal
süütaks tunnistas.

ÜMeAseö W ZMõsd.
Katel lõhkenud.
Suure Arehna tän. nr. 8 asuwas auru
pesumaja Central" lõhkes mee soojendami
se katel, mis aga enesega õnnetusi kaasa ei
Loonud. N—i.
Läbiotsimine.

Läbiotsimisel Gonsiori tän. nr. 19 k. 2
elawa Jaan Rirps'i junres leiti 1 suurtüki
tutejuhtimise automaat 25—35 molti, 1
elektri iroolu mõõtja, 1 suurtüki kwadrant, 1
wäikene elektri inootor ja 1 kirjutusmasin,
missugused asjad Riips, tema seletuse jä
rele 1918. a. Saksa sõjamäelaste käest ost
nud olla. Et aga mägede ülemjuhataja
sundusliku määrusega suurtüki laskeabinõud
äm antud pidid saama, ja mitme asja kohta
kahtlus tekkis, Las nad mitte warastatud ei
ole on nimetatud asjad ära mõetud.
Protokollid tehtud.
Jtvan Antonowi peale, eluk. Soo tän.
nr. 25—4, iganenud peatuslubaga elamises.
Martin Andrejewi peale, eluk. Suurtüki t.
nr. 4—4, joobnud olekus tänawa! lärmit
semise pärast. Saksa alama Reinhold Leib'i
üle keda 5 pudeli konjakiga kinni peeti, mi
da tähendatud isik Saksa aurulaewcv „Suad
leri" pealt oli maale toonud.
Ulakus.
Jaoskonda toodi keegi tundmata isik,
kes ennast Gustaw Roose«bergiks, eluk.
K«daLa teel nr. 5 nmwtaS. Tähendatud isik
oli oma HaSlastega, kelle! korda oli läinud
ära põgeneda, joobnud olekus Mustajõe
mõisas umbes 5000 m. mM I Puruks
taaunud ia lärmitienud. R--—4.
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Leale» maakondadest.
Tartust.
Tartu Peetri koguduse penkovSolrk
Pteti ära 2. aprillil.
1921. a. kassa aruandest selgus, ei kogu
dusel on 1921. a. sissetulek 664.971
19 penni ja wäljaminek 594.836 68 pen
ni suur olnud.
1922. (L eelarwe «lj 682.800 marga peale
«säratud.
Nõukogusse waliti wanaduse järele lah
kunud 12 nõukogu liikme asemele järgmised
kaksteist liiget: H. Lell, H. Lellep, E. Stein
berg, J. Tobias, A. Pärn, G. Juurup, J.
Ainfon, O. Wunk, P. Lall, A. Paljata, A.
Kurruk ja A. Saar. Nii on uues Peetri
kiriku nõukogus, milles 49 liiget, ainult wiiS
liiget esimesest pihtkonnast, mis tänini õp.
Eisenschmidti alla kuulus, kuna liikmeid
Armmagil pihtkonna! ühe palju on.
Lõpuks anri teada, et Tartumaa praost
tn õp. Eisenschmidti pihtkonna st gewuse õp«
Taun hooleks annud.
--ell.
Rakwerest.
Woorimehed rt taha sõidntaksi tähele panna.
Mitmed Rakwere linna sõiduwoorimehed
ei taha uuest sõidutaksist midagi teada, ehk
see küll tänawa nurkadele ülesse on pandud.
Uue söidutaksi järgi maksab «sõit linna
feeS" 30 marka.

Möödaläinud nädalal nõudis keegi woo
rimees L. kolme linna sees sõidu eest terwelt
200 marka. Woorimeeste sellekohase seletuse

järele olla ainult see «sõit linna sees", miS
ühes tänawaS ulatab; läheb aga sõit mit
mest tänqwast läbi, siis olla hind «suurem".
—XNarwast.
Wcck Ncttwa linna ja N.-JSeftm Vahekor
rast.

«Tallinna Teataja" 54. numbris ilmu-

! Kuld - ja hõbe
| kallisliwtdega kauaistud
iluasjad
kSheaewate kewade

pöhade kingitusteks
1121 kõige kohasemalt
Al. Malmstelni
kullasepa - äris. Pikk tan. Zl.

Aloo i praeoune seisukord
«Suk. WcnkMilal.
(Lõp p.)
Prof. Hessen nimetab seda ülikooli tMeN
büst nõu?, walitsuse poolt samaks laastami
seks, mille Wene ülikool üle on elanud Ni°
kolai I ajal, millal ka filosoofiat ei lubatud
õpetada, ning usuteadus sisse toodi. Sarna
bus Nikolai-aegse laastamistööga selguwat
iseäranis siis wäga selgesti, kui wõrrelda
uusi ülikooli asutamise tingimisi. Endisest
«kuueteistkümne aastasest tsensusest, ei olewat

peaaegu mitte kui midagi järele jäänud.
Uued ülikooli astumise tingimised tegewat
ülikooli peaaegu kinniseks õpeasutuseks, mis
wletawat meele Nikolai I aegu. Esimese?
järjekorras wõetawat wastu neid, keZ „rab«
faki" lõpetanud on. Siis wöistluseksamite
teel nende wanemate lapsed, «kes ei kaubel
nud ja ei eksploateerinud enne rewvlutsivoni
«Sõrast tööjõudu". Wastuwõtmise kom
misjon seiswat kooS ülikooli esitajatest, ko°
halise wõimu ja kutseühisuste esitajatest.
Tõepoolest ei olenxrt see kõik mitte nii hir°
mus: saada tunnistust selle üle, et wanemad
mitte-burshuid on olnud, olewat päris ker
ge. Seal, kuS professoritel autoriteet, ole
mat wastuwõtu kommiZjonid faktiliselt
professorite käes. Nagu professor Hessen
kirjutab, olewat need, kes ülikooli soowiwad
asttida suuremalt jaolt noored inimesed.
Kõigil neil olewat soowitnskirjad wäljapaist
wate kommunistide käest, ehk küll suurem osa

totst päriS awalikult kommunismi ei tunni»iswat. Noore mttleolu «i
tzLewat tõepoolest mitte wähem «Su
isMde wgSts»-, Wi wq«t »UA, Mi» **-

VWa-kesli põllumeeste piiew.

Läinud pühapäewal peeti «Kalewi" selt' tapetud loomade arwu tõusu ja langemisl
nud artikiliS: „Ei jaa kokkuleppida" pllüab si ruumides Põhja-Eesti põllumeeste päew wiimastel aastatel.
Teise kõne pidas instruktor W. Br i n d
keegi Mõru Kudruküla mõisa maa-ala, mil ära, millest 199 inimese ümber osa ivõtsid.
!e peal N.-JSesuu asub, Narwa liuna päris Kanti ette seitse mitmesugust põllumajan feldt
karjakaskmtuscst ja piimakarja pidamise ta
omanduseks tunnistada, põhjendades wanade duslist kõnet.
suwusest,
Esimesena
kõneles
agronoom
A.
Jür
rootsiaegsete dokimientide peale, millised
milles
arwude
abil
näitas, et endi põllusaa
Narina linna arhiiwis ja ärakirjad Nariva- mann meie põllumajanduse seisukorrast
duši
wõime
kõige
kasulikumalt
ära Kasutada,
Jõesuu alewiivalitsuses olemas. Et aga M. wiimastel aastatel, milles esile tõi kõige
neid
piimaks
ja
piirnasanduZteks
ümbertöö
pealt
meie
põllumajanduse
seisukorda
aas
peale talitsejate nimede ja gasta arwude
tades.
takümnete
eest,
siis
tema
arenemist
kuni
il
nende sisi<t midagi ei lausu, kuna ajakirjan
duse? wiimasel ajal sagedasti, kuid pealis masõjani, peatades pikemalt sõja läbi too Kuidas sigade pidamist ja toitmist tulusa
maks muuta,
kaudselt, nimetatud küsimust on käsitatud, dud wapustuste juures põllumajanduses.
selle
üle
kõneles
instruktor W. Uu kare
Pildistades
meie
põllumajanduse
prae
siis tahan seda wahekorra põhjalikumaks sel
gust rasket seisukorda, juhib kõneleja tähele da, juhtides tähelepanu meie seakaswatuse
esitamiseks teha.
Rootsi walitseja Christina, kes riigi panu eestkätt piimakarja ja sigade kaswatu langemise peale praeguste pidannsi toitside
mõistid. mitte ainult Narwa linnale, waid se peale, kui kõige tasuwamate põllumajan juures. Meil tuleb wõimalikult pea täie
niisamuti üksikutele teenistuse tasuks ja ka dus-harude peale meie oludes, kui need hooga häwmewat seakaswatust ha
tasuta wälja jagas, kingib Kudruküla mõisa sihikindlalt wälisturu nõuete kohaselt saa kata ja selleks ülemaaline korraldus luua.
a. 1646 Narwa linnale. (Christina priwil wad edendatud. Ka on möödapääsemata Ka sigade toitmises tuleb muudatust etts
leegium 1646 a.) RaSket rahalist seisukorda wäljaweo-tapamaja ehitamine. Kõneleja wõtta ja praeguste terawilja- ja kartuli
silmas Pidades, millesse riik möödunud wa puudutas ka tulumaksu küsimust, mis seni söötmise wiiside asemel enam odawmna bal
liisijate pillamiste läbi sattunud, teeb rii ni suureks pahandus allikaks põllumeeste jatoidu peale üle minna.
Hobusckaswatuse sihtjoontest
gipäew 1689. a. otsuseks kõiki endiseid rii le olnud. Tähendab, et iga uuel asjal oma
gi mõisaid, millede omanikkude omandusõi wead on, neid on aasta aastalt parandatud kõneles instruktor A. Wann, ära näidates,
gus mitte ordu-ajast pärit ei ole, riigi omaks ning tahetakse nüüd lähemas tulewikus sel et meie senini juhuslift hobnsckaswatust on
tunnistada. Riigipäewa otsuse wiib täide les asjas uuendust läbi wiia, mis selle mak tarwis enam sihikindlamalt üle maa eden
kuningas Karl XI., kes kasu annab kõiki su määramist lihtsamaks ja õiglasemaks dama hakata, selleks tuleb iga maakonda Ho
busekaswatuse haruseltsid asutada, kus neid
mõisaid, mis kunagi riigi omandus olnud, teeb.
Kõne lõpul selgitab kõneleja tabelite ja weel ei ole.
tagasi wõtta. Kui M. wähegi järjekindel
tahab olla, siiS peab tunnistama, et riigipäe-- diagrammide abil põllusaaduste hindade ja Põllusaaduste ühismüügi tähtsusest ja kor
raldusest
wa otsusega ja Karl XI. käsuga Christina
kõneles instruktor A. Adl e r. mis elawaid
priwilleegium oma makswuse kaotanud on dusega oma äranägemise järele talitada,
ja et just sellest järgmine dokument (Karl kas, arweSse wõttes, et linn oma kohustus läbirääkimisi wälja kutsus. Seletusega pöl
XI. priwilleeg. 1687. a.) olenebki. Aluseta test ammugi tvabonenud ja praegu riigi lumajandus-keskühisus «EStoonia" senise te
on M. arwamine, et seesama Karl XI. ise mõisat tasuta tarwitab, lepingut teisel alusel gewuse ja tulewiku kawatsuste üle wõttis
oma käsu ja riigipäewa otsuse wastu on uuendada, ehk mõisa maid kellegi teisele ia sõna keskülüsuse juhatuse liige Hansen.
Sulgloomade pidamisest
talitanud, millise arwamise ka priwilleegiu su eest kasutamiseks wälja anda.
kõnele?
linnukaswatuse
eriteadlane W
mi sisu ümber lükkab. Ta paneb linnale
Tähendab, ei ole N.-Jöesuu alewiivalit
mõisa kasutamise eest lootside ülewalpidami susel mingisugust alust Narwa linnaga maa Hii o p, kirjeldades lähemalt selle kasu
se kohustuse peale, sealjuures lubades mõisa ala kohta lepinguid sõlmida, mille õige pe majapidamises, üksikute kodulindude liikide
pidamist, nende saaduste hoidmist ja turule
sissetulekuid ainult lootsimise edendamiseks remees teadmata.
tarwitada. Sellega ei ole see mitte kinkimi
Mis aga sellesse puutub, et Narwa linn toimetamist. Sulgloome ja nende saaduste
munade wäljaweo korraldust ühistege
ne waid käsk ehk leping, millega mõis ainult N.°Jões:chu raha matnud on, siis on selleks
linna talitseda antakse, hma kõik sissetule Narwa linna aruanded olemas, mis teist lisel alusel, ning selle organiseerimist.
Lõpuks kõneles instruktor A. Johan
kud riigi kasuks peawad minema.
keelt räägiwad. —sk.
son
Maa-ala üleminekuga Wene riigi alla
maaparanduse tööde tähtsusest,
kinnitab Katariina 11. (Käsukiri 1725 a.)
«... BJiaiZl&Tb « naJTTr3OBaiThC,H no CTT.IP
mis aluse loowad kõigile meie põllumajan
duse harudele.
npüßß» wastaivalt endistele
Läbirääkimised, mis kõnedele järgnesid
õigustele jääb mõis linna talitseda ja ka
olid wäga elawad ja asjalikud, millede lõpu?
sutada. ei anna aga sugugi igaweseks
järgmised
pärisomanduseks ega wabast!a endiste õigus
iP Kalamees te häälekandja.
resolutsioonid
tega seotud kohustustest, millist linn ka We
ne walitsuse ajal, lootse ülemal pidades, täi
ühel häälel wastu wõeti:
tis.
1. Karjakaswatuse aial:
Sellega on igaühele selge nende kolme
Arwesse wõttes Eesti geograafilist ja
dokumendi sisu ja siduwus, milledega Nar
kliimalist seisukohta, tuleb põllumeestel
Kalapüük-ümbertöötamine-kaubanduS
fpodusline töö-ühistegevus*
wa linn enda «omandusõigust" soomustada
pearõhku panna hea piimakarja pidamist
§rnsf V*b*rm*aQs
püüab. Praegu kuulub Narwa linn ühes
peale. Piimakarjast saadud produktide hea
Kudruküla mõisa maa-alaga Eesti wabarii
dust tuleb selle wõrra tõsta, et neid peale
«r. 17. irtttmtub.
gi piiridesse, kuna ivabariigi walitsus endist Eifu: Kalasadamad. Kclnas:attb!tfft riiklik kor siseturu ka wälisturgudele wõiks saata.
lepingut seni kinnitanud ei ole, nagu seda raldus. Kalapüük. Kaubandus. Maaküsimus. Selleks tuleb igal pool hästi sisseseatud
Wene walitseja tegi, sellega on selle maa-ala Ühistegewus. -» AastateNimisi wöetakse weel ühispiimatalitused ellu kutsuda, kus esimest
kuuluwus Narwa linna alla küsitaw. sest wastu „Laerranduses" Me? puiestee nr. 5. Kõ headusega wõid wäljaweoks wõiks walmis
netraat 10-F3 ja 27-69.
wabariigi walitsufel on öiguS riigi smantada.
2. Sigade kaswatuse alal:
Ühes
piimakarja pidamisega tuleb meil
hendab, et nõukogude seisuslik baas weel mane otsustawat ka, missugust kursust ühel
sigade
kaswatamist
edendada. Sigade kas
halwem on, km Nikolai I aegne. Imelik wõi teisel professoril lubatakse lugeda.
ivatust
ja
nuumamist
tuleb wälisturu nõue
»lewat ka see, et nõukogude walitsuS alguses
ülikoolid kui ka teised tehnilised toolid
wastawalt korraldada. Seakaswatuie
suurel arwul uusi ülikoole awanud (wiima alluwat professionaalse hariduse peakomi tele
sel konwerentsil loetud üles 87 kõrgemat teele. Peale selle peakomitee olewat weel edendamiseks on tarwis seakaswatust selt ii si
õpeasutust), nüüd aga sulguwat ta neid üks «riiklik nõukogu", «akadeemiline tsentrum", ellu kutsuda. Sealiha wäljaweoks tules
wäljaweo tapamaja riiklise laeni:
teise järele. Kinni on pandud juba Sim ja pedagoogiliste instituutide jaoks peda eeskujulik
toetusel ehitada.
birski, Tambowi, Smolenski, Samaara, Eka googiliste öpeasutusie osakond. Kõik need
3. Põllusaaduste ühismüügi
terinburgi, Ustjushi, Kostroma ja paljud tei eelpool nimetatud asutused wiibiwat sage
korralduse alal:
sed ülikoolid. «Tänu jumalale", ütleb selle dasti oma wahel tülis, mis aitawat profes
Põlluja
karjasaaduste
müüki tuleb põl
kohta prof. Hessen.
suuri wõitlust ülikooli alalhoidmise eest.
lumecste
eneste
organisatsioonide
fcmdu
Uue määrustiku elluwiimise kaotas käi
Adminiftratiiwne reform wastawat täies
korraldada,
kellede
keskkohaks
«Estoonia"
ti õpetegewuse reformile. Ülikooli auto und ka põhjalik ülikoolide puhastamine. oleks.
noomia kaotatud wormiliselt ära. Ülikoolt Terwe rida professorid (Peterburis iseära
4. Hobuseka 3 w a t u s e alal:
juhtiwat presiidium, koosseisew kolmest ehk nis filosoofisid) aetud ülikoolidest mine
Hobusekaswatust
tuleb tõuseltside kaudu
wiiest isikust, keda nimetatakse kommissa ma. Peale selle olewat sunnitud majandus edendada. Selleks on tarwis, et igas maa
riaat. Presiidiumi esimehel, rektoril, olewat likkudcl põhjustel weel terwe rida profes konnas põllumehed õige pea kindla seisukoha
wäga suur wõim, eriti wõiwat tema pro sorid ülikoolist lahkuma..
wõtaks, missugune hobuste tõug neile kõige
testeerida kõigi ülikooli walitsuseasutuste
Sellest kokkuwõtliknst üldwaatest näewad kollasem on ja sellele wastawa tõuseltsi haru
korralduste wastu ja neid ära muuta. Fa lugejad, et nõukogude walitsuse poliitika seltsi ellu kutsuks.
kulteeti juhatawat jälle presiidium, mis üli° ülikooli kohta sama teed on käinud, mis
5. Sulgloomade kaswatuse
kooli presiidiumi poolt nimetatud ja rekto üleüldises riigi ning rahwa walitsemiseski
alal:
rile allub. Fakulteedi presiidiumi esimehe,
ja see on laastamine, lõhkumine ning hä
Sulgloomade
Pidamise,
peaasjalikult pa
dekaani, wõimupiirkond olewat analoogiline witamine ilma et selle asemele midagi uut remate kanatõugude kaswatamise
peale tu
rektori omale, muidugi oma fakulteedi piiri oleks antud, mis wanast parem ja ajakoha leks põllumeestel rohkem rõhku panna,
ku
des. Ülikooli nõukogul, mis seiswat koos sem. Nõukogude walitsus algas oma üli
na
munade
wäljaweost
õige
tuntawat
sisst
fakulteetide ja huwitatud asutuste esitajatest kooli poliitikat suurte lubamistega, awada tulekut wõib saada.
ja «fakulteedi komiteel", kuhu kuuluwad õpe uksed kõigile, kes aina soowisid ülikooli as
6. Maaparanduse alaltoolide esitajad, osakondade nõukogudel ja tuda. Nüüd on siingi tagasikiskumine al
Põllumeestel
tuleb uuesti täit rõhku
Speainete kommisjonidel olewat ainult nõu ganud, mis tagnrlisem ning mustem kui
panna
maaparanduse
tööde peale. Selleks
an dwad õigused. Üliõpilaskonna esitus tsaariaegne. On kaotatud autonoomia, on
puuduwat täiesti. Kõigis walitsuse asutus pühitud üldkultuurilised õpeained ülikoolist on tarwilik, et riik maaparanduse tööde la
tes wiibiwat ainult «kommunistliku üliõpi wälja ja asemele pandud see, mis nõukogude biwumlseks pikaajalist odawa-protsendilisi
laSkonna" esitajad ja needki nimetatawat, Maimus tulewasi riigi kodanikke peab kas laenu annaks ja põllumeeste keskseltside jui,
res töötawaid maaparanduse büroost abi
«Q<t ei walitawat.
watama, A.
rahaga toetaks.
Õpetajat ittrnetttefeti ülikosN nluftfU
***' mi* m
jt prsfeSftriS «. «. «riikliku k»sl«»ukOOu"
klimp* fc£« j GGg tzMst
ppplt, mš MflpM tfust DMBWe. m*
N *W
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Esimene ülerlllne Esp.ean:o
kongress Tartus.
2. aprillil peeti Tartus l. üleriikline Es«
percmto kongress 82 isiku osawöttõl. Ena
mus makis Esperantot ladusasti.
Kongressi awas kell >4ll hom. kohaliku
korraldama komitee nimel prof. K. Wäisälä
rõhutades Pidulikus esperantokeelses kõnes
ühinemise tarwidust ja Eestimaa esperan
tlstrde Liidu loomise wajadust.
Peale juhatuse walimise ja terwitustele
grammide ettelugemist kuulutati rõhuwa
häAteenamusega Esperanto kongressi amet
kikuks keeleks.

Aruannetest kohtadelt selgus, et Narwas
dn Esperanto seltsi ümber 105 esperantisti
koondunud, «Wõitleja" ruumes töötawad 3
kursust. Malgas tundub suurt huwi Espe
ranto wastu Walga ümbruses elawate maa
meeste seas. Tallinnas 18. mail 1919. a
asutatud Esp. ühing «Espero" on kolme aas
ta jooksul tugewaks organisatsiooniks kuju
nenud. Tal on üle 300 liikme, kaunis suur
Esp. raamatukogu (üle 500 numbri). Lühi>
kese tegewuse kestel korraldati tema poolt 14

õpekursust üle 300 tegelikule osawõtjale.
Praegu töötab Tallinnas 4 kursust. Seltsi
poolt korraldatud 4 loengust wöitis eriti suu
re tähelepanu prof. Wäisälä oma, millel 400
inimest käis ja mille tagajärjel Esp. kursused
tekkisid. Aruandja ettepanekul awaldab
kongress elawat kiitust prof. Wäisälä'le, in
seneer Waherile, kui wanemale Eesti espe
rantistrle ja neiu H. Dresen'ile tema wäsi
mata töö eest Esperanto alal. Tartu selts
on alles noor. liikmeid üle 40, enamasti aka
deemilise noorsoo seast. Kursused on kawat
susel. Kongressi soowi! tutwustab neiu H.
Dresen juuresolijaid „UEA" Tallinna osa
konna tegewusega. Selgub, et osakond kol
me aasta jooksul tublisti kaswanud (sel aas
tal üle 30 liikme). Ta tutwustab mitteliik
meid „UEA" eesmärgiga (abi turismi, kau
banduse ja muul üldkasuliku! alal) ja soowi
tab «UEA" liikmeks astuda.
Eestimaa Esperanto Liidu põhikirja la
biwaatamisel wõeti Tallinna ühingu esitis
peaaegu muutmata kujul wastu. Liit wõi
maldaks Eestimaa kõikide esperantistide
ühist koostöötamist. Liidu asukoht oleks
TäÜinn. Liitu juhatab igaaastasel kongres
sil walitnd juhatus, umbes 10 liiget.
Pärastlõunasel koosolekul wolitati „EB
- Tallinnas Esperanto Liidu asutamise
tööd täitma. Loodetakse sellega mai alguse
nt walmis saawat. Rüklist toetust loodetak
se saada ainult üleriiklise organisatsiooni
tarwis, millena liit riigile esineks.
Õperaamatute ja sõnastikkude wäljaand
mise asjus selgus, et seisukord äärmiselt tõ
sine, kuna kõik eestikeelsed trükid lõpul.
Siiski wöib õperaamatuna kasuga tarwitada
W. Setälä ..Esperanta Legolibro". Raamat
Iseõppijatele Puudub nüüd täiesti. Liit hoo
litsegu esimeses järjekorras Esp. raamatute
muretsemise eest.

Kongress wolitab peale selle kaks oma lii
get ajakirjandusega kontakti astuda, et tema
le wõimaldada publikumi informeerida Es
pevanto liikumisest. Ins. Waheri wolitatakse
välisministrile esitama kongressi otsused ja
paluda nende toetamist rahwasteliiduS sü
gisefel konwerentsil, mil Esperanto küsimus
kõne alla tuleb. Pärast kongressi kassaaru
znde esitamist lõpeb kongress kell 8 õhtul.
E. E. S.
Seh«iknmk ?PllaS'onna «fltufc
koosolek
?. aprillil otsustati muu seas Pöörata te?nr
kmni juhatuse poole, silmas pidades, et teh
aikum tegelikult kõrgem erikool on, mis ka
rahwahariduse statistilistest andmetest näha
wõib, ja tehnikumis suur protsent keskkoolide
Aui sügaw on meri
•V A„idas abi anda uppnnuile MMR

Missugused kalameeste seltsid on Eestis

Kui suur on meie kalasaak HM
Kalameeste arm - ŠS
Kui palju püütakse kala kusagil rl,gls BK
iga elaniku kohta M
Kui palju meil hülgeid püütakse M

Mi» räägib kaladest „Kalewipoeg"

Kui suure sigivusega on kalad H

Mis otsustati kalameeste paewa^e!

Kuidas masina jõudu tarwi.ada kala
rookimisel ???????????
Kes nende küsimiste peale wastuft
tahab saada,lugegu piltidega ilustatud

lõpetajaid ja endiseid üliõpilasi (ka Tartu
ülikoolist) õpib, soowiawaldusega edaspidi
tehnikumi õpilasi kas üliõpilasteks ehk kuu
lajateks nimetada ja selle õpilaskonna õigus
tud soowi kinnitamist, haridusministeeriu
mi Poolt, läbiwiia.
Poolkursuse eksamite kohta, mis juba mõ
ni aeg tagasi wäljakuulutud, kuid millede
kawa õpilaskonnale weel teatamata, otsus
tati paluda tehnikumi juhatuselt oksaminee
rimise korra wäljatöötamist ja õpilaskonna
le teatada wähemalt 1 kuu enne eksame.
Poolkursuse eksamid on sunduslikud kõigile,
kes esimese kolme semestri aineid kuulanud
ja eksame annud on, wastasel korral ei luba
dekaanid wanemate semestrite aineid edas
pidi sissemärkida.

Suwise praktika, eestkätt wäljamaale
praktikale pääsemise wõrmaldamiseks asuti
eeltööde tegemisele. Juba praegu on lootus
praktikale pääseda Soome Imatra kose töö
de juure, kuhu eestkätt hüdrotehnika osakon
na õpilased soowi on awaldanud minna.
Sõjawäljal langenud tehnikumi õpilaste
mälestuseks otsustati mälestusmonumendi
wõistlus õpilaskonna seas wäljakuulutada.
Arutusel olid weel mõned küsimused na
gu ühisköögi, üldmütsi, spordi-osakonna jne.
asjus, mis aga mitmesugustel põhjustel lah
tiseks jäid. —esi—

SõMugkonmkoyülst.

Sõja«i»gkon«a koht» alla aa
takse.
Endise Tallinna kaitse liidu pataljoni sõdur
Richard Tiinits, kes Kopli sõjamäe haige
majasse, kust teda kaheks päewaks wälja lu
bati, tagasi ei tulnud, waid wäeteenistuseft
kõrwale hoidis, maikuust 1920. a. kuni 30
septembrini 1921. a.
6. jalawäe polgu sõdur Richard Jakobson,
kes 4. augustil 1921. a. omawoliliselt omast
wäeosast lahkus ja jooksus oli kuni 1. oktoob
rini 1321. a.. millal teda arreteeriti ja pea
mahti paigutati, kust tema aga 17. oktoobril
1921. a. jälle ära jooksis ja jooksus oli kuni 1.
nowembrini 1921. a.
Endine Tartu linna komvndantuuri sõ
dur Erich Johanson, selle eest, et tema püs
side kambrist salaja omandamise mõttes ühe
üheraudse kuulipüssi kõrwale toimetas.
7. jalawäe polgu sõdur Johannes Koi
kam, selle eest et tema 28. märtsil 1921. a
omawoliliselt omast wäeosast lahkus ja mäe
teenistusest kõrwalehoidmise eesmärgigc
jooksus oli kuni 16. aprillini 1921. a.
7. jalawäe polgu sõdur Johan Stamberg.
selle eest, et tema ööl, wastu 27. juulit päew
nikuks olles roodus, sealt kroonu warandust
kõrwale toimetas omandamise eesmärgiga ja
jooksus oli 29. juulist 1921. a. kuni 5. au
gustini 1921. a.
Tartu maakonna, Kasepää walla kodanik
Jwan Kriwonogow wäeteenistuseft kõrwale
hoidmise eest 6. juulist 1921. a. kuni 9. jaaMm rin i 1922. a.

Rarwa salakuulajate hrot^ess
Märtsikuul möödaläinud aastal sai Nar
wa kaitsepolitsei agentuur teate, et piiri lä°
hedal olutsewate Wene talupoegade läbi
Narmas asuwad Wenemaa salakuulajad tea
teid edasi toimetawad, läbi traattõkete. Mõ
nedes kahtluse all seiswates taludes pandi
läbiotsimine toime, ja selle tagajärjel leiti
Gulkowo külas elutsema Jwan Jakowlewi
käest Wenemaalt saadetud kiri, mis Nikolai
Prokofjewi allkirja kandis. Kirjas nõutak
se teateid 1. diwiisi üle. Narmas asuwate pa
tareide, laskemoona, sõjawarustuse, polkude
koosseisu, kuulipildujate ja automaatpüsside
üle. Jakowlew wõeti wahi alla ja ülekuula
misel seletas, et tema tuttam Ilja Mihailow
elanud teiselpool piiri. Veebruarikuul saa
nud ta wiimase käest kirja, kus teda palutak
se traattõkete juure Lömmi mõisa kohta
tulla. Traattõkete juurest leidnud ta
Mihailowi kellegi Nikolai Prokofjewi
ga. Mõlemad teinud temale ettepaneku, kir
jasid edasi-tagasi toimetama hakata, lubades
selle eest hästi maksta. Kohe saanud ta 1000
marka ja kirja Narmas elutsemale Aleksei
Pawlowile. Asja kästud teda aga salajas
hoida. Pawlowile saadetud kirja teinud ta
kodus lahti ja näinud, et selles nõutakse tea
teid Eesti sõjawägede Ae, kuid sellegi poo
lest annud ta kirja ära. Nõnda toimetanud
ta kahe kuu jooksul traattõkete läbi kirjast
Wenemaale. Hiljem teinud Prokofjew te
male endale ülesandeks teateid koguma ha
kata ja kirjakandjaks Nikolai Nikiforowi
palgata. Tema ja Nikiforow olnud mõle
mad nõus uue ettepanekuga. Wiimane ki
ri, mille peale ta teateid pidanud koguma,
leitud tema juurest. Ülepea saanud nad
Wenemaalt 10.000 marga ümber kahe kuu
jooksul. Kaitsepolitsei teadete järele seisawad
Mihailow ja Prokofjew Jamburis asuma
wastuluuvamise osakonna teenistuses. Paw
lowski, kelle õige nimi Aleksei Jwani p.
Platonow, oli Narwa resident salakuulaja.
Ta wõeti ka wahi alla, kuid 29. aprillil m. a.
jooksis tänawal sõdurite käest ära. Jakow
lewi ja Nikiforowi seletuse järele toonud nad
Prokofjewilt ka kirjast wiimase emale
Sophie Serkalowale, kes Narwas elutses,
kuid nendest kirjadest, mis Serkalowa We
nemaale saatnud, awanud Jakowlew ühe kir
ja, selles kirjas teatanud Serkalowa, et ta
teateid saata ei wõi, sest et Eesti keelt ei tun
ne. Peale selle, kui Serkalowa wahi alla
oli wõetud, leiti tema korteris tahma august
pakk kirsasid Nikolai Prokofjewi allkirjadega.
Kirjades saadab ta wiimasele raha, seleta
bes, et nei lWenemaal raha küll on. Ühes
kirjas usutakse Eesti kokkulangemise sisse
sõnadega #fo Bameft 9oriir ilipax
õyia;eT". Wõimud e korraldusel anti sõja
ringkonnakohtu alla, Jakowlew, Nikiforow,
Serkalowa, ning Jegor Kurõshew ja Jwan
Filipow kes Serkalowaga ühes korteris ela
sid.

Asjaarutamisel mõistis sõjaringkonnako
hus, Wiru maak. Narwa walla kodanikud
Nikolai Aleksandri p. Nikiforowi 8 aastaks
mis kõig st 26 marka maksab.
sunnitööle ja Jwan Gawrili P. Jakowlewi
Gaada igal pool. Pealadu „Lae> 16 a. wana, kolmeks aastaks türmi. Teised
manduses, Meripuiestee nr. 6. «D«»tcki Äenöultte wNM«s«I öig«DO.
Tallinn. -.IIIMIIN MPüißlll'.
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3. piiriküti pataljoni kapral Johannes
Näntsimann. selle eest, et temale usaldatud
kroonu waranduse järele hooletumalt wal
was, mille tagajärjel 9360 marka kahju sai.
2.diwiisi laatsareti welsker Aleksander
Tippo, selle eest, et tema laatsaretis rawit
susel olewatelt sõduritelt warustust hoole
inlt mõstu wõttis, ja sellega sõduritele wõi
maldas osa laatsaretti kaasatoodud warus
tust kõrwale toimetada. S. K.

ma haruldaselt ilmerikastest käewarte liigu
tustest oleks nii mitmelegi palju õppida
Ella Jlbak tantsis eila omale soomlaste soo
ja poolehoiu." —tto.
„Estoonia" teaater.
Täna, neljapäeval, esietenduseks «StaM
buli roos", Leo Falli operett kolmes waatu
ses. Libretistid Julius Brommer ja Alfred
Grünwald tasemad «Stambuli roosi" tege
wuse areneda Noor-Türgi seltskonnas, nst
siis miljöös, mis seisab kahe, idamaise jo
läänemaise, kultuuri wahel: Aasia, mis Eu
roopaks tahab saada. Eriti naised. Neel
ihkawad emantsipatsiooni haaremis walitse
matest kommetest. Pikantse, taktitundelise
humooriga koetakse sest materjaalist «Stam.
buli roosi" wärwiröömus waip. Samuß
pakub helilooja Leo Fall pikantse muusikali,
se segu hommikumaa ja õhtumaa motiiwr
dest, mis ta oskab arendada ilusa dramaati
lise tõusuga, eriti finaales. Peaosades OI
ga Olak-Mikk ja Alfred Sällik, Lully Wirk
haus ja Eduard Kurnim. Teises waatuse
tants «Kaitarmas" (Spendiarowi «Krimm,
eskiisidest") Rahel Olbrei lawastusel st
Emmi Holzi, Lilian Loringi ja Rahel Olbre
ettekandel. Muusikajuht Raimund Kull
näitejuht Hannv Kompus.
Eelteade: Laupäeival, 8. skp., Eduart
Kurnimi 15-aastane larnategewuse juubel'
puhul «Stambuli roos" teist korda.
Teaatribüroo.
„Kõige tähtjam"
Reedel, 7. skp., tuleb esietendusele tuntu!

Wene kirjaniku N. Jewreinow'i wiimam
teos: «Kõige tähtsam". Kirjanik ise nime
tab oma teost: ühele komöödia, teisele kt
draama. Tõlkinud: A. H. Tammsaare
«Kõige tähtsam" on huwitaw näidend, juba
oma tehnilise konstruktsiooni poolest, kuid
tähtsam on tema algupäraline mõte Parm
kleeti läbi rõhutud, õnnetumate ja saatusest
tabatud inimesi elustada ja uut jõudu neile
elamiseks anda näitemängu abil.
mida tema elunäitelawa! elukutse
liste näitlejate kaastegewusel saawutada
tahab.

' Jj
Ui lill!

Kõ.k pühade kaubad on juba
kohal. Ärge jätke pühade os
tusid pühade eelpäewade peale,
siis tekib suur tung kauplusiS
ja on tü ikas ning ajawiitew
kauba saamine. Ostke juba nüüd
pühade kaup walmis. ~
,|ra" hrind M:
Wana Posti tan. 7
Suur Epinatjewi tan. 2
Wäike Pärnn maant. 23
Aus Kalamaja põik an. 6
Baltiski maant. 11
Lillekülas, Keemia tän. 6
Kõigis kauplufis on kaubad ja
binuad ühesugused.
Teaaler la muuZika.
Ella Jlbaki tantsuõhtu lv. apr. „Estoonias".
„Uusi Suomi" 21. 11. kirjutab:
«Eesti tantsija Ella Jlbak üllatas meid
ootamata, olles suurem kunstnik, kui seda te
mast enne esinemist tehtud kehiva maitsega
reklaam laskis oletada. Ella Jlbak on tõsi
ne kunstnik ja oma kunstis nii kõrgele are
nenud, et ta täiesti teenib puhtsüdamlist
imetlust. Kohe esimesest numbrist peale oli
näha, et tantsija on saanud põhjaliku tehni
lise hariduse. Kõige raskemadki liigutused
sooritas ta nii kergelt ja waewata, mis was
tuwaidlemata kinnitab tantsija suweräänset
walitsemist oma liikmete üle. Tema tantsus
ei olnud jälgegi sellest tehnilisest abitusest,
mille all tihti kannatawad plastika tantsi
jad, ja mis neile nende ülesannete täitmisel
heidutamaks saab. Ella Jlbak ei ole wirtu
oos selle sõna kuiwas ja hingetus mõttes,
waid ettekujutuswõime-rikas kunstnik ja ta
loowat andi jätkub wäga mitmele alale.
Tantsija kujutab särawat elurõõmu sama
täielikult kui rasket melankooliat; eksootiline
wärwirikkuS ja kõige kahwatumad udupildid
saatvad waataja silmis ühewõrra elwvakS.—
Ella Jlbak on oma arenemise poolest mitme
külgsym. ja ul«tawam kui meie tantsijgd, te-

Teaater raiub uusi radu, nõiduslik näi
telawa tagune ilm loob ellu kiirgawaid illu
sioone õnne ja tõe aimatusi. Ent milleks ses
illusioonide laboratoorium, milleks ärasele
tamata kunstiline eluawalduZ? Milles ta
süda milles seisab kõige tähtsam?
Need wast on küsimused, mida käsitleb
N. Jewreinow.
Tegewus areneb kiirelt ja wärwirikka
wahelduiega, sünnites kummalisi situat
sioone.

Teos on hra Paul Sepp'a lawastud ja
ühtlasi ka tema wiimane lawastus «Draa
mateaatris". Kaasa mängib pea ferme näi
teseltskond. Hra A. Sunne, kes mängib Pa
rakleeti (s. t. awitaja, lohutaja) osas, esineb
järgmisis maskis: ettekuulutaja; Dr. Frego
li; Schmidt; munk; Arlekiin, mille kohta
märkus eeskawalt eksikombel wälja jäi. Hra
Pinna mängib elukutselist koomikeri üks
tähtsamatest Dr. Fregoli elunäitelawa tege
lastest; edasi on peaosades: prd Teetsoff,
Markus, Krusmann, Türk, hrad Põder, Liik,
Türk, Waks ja teised. Karnewaalist wõtab
tantsudes osa «Draama Studio" õpilased
prl. Temhartst juhatusel. Algus punkt kell
8 õhtul. Draamateaatri büroo.
ooo

Krrsid.
ETA. Riias, 5. apr. Ltd. Naelsterling
1131: dollar 257.00: Prantsuse frank 23.50:
Rootsi kroon 07.25: Norra kroon 46.75:
Daam kroon 51.75: Hollandi gulden 97.50:
Saksa riigimark 0.80; Soome mark 5.14;
Eesti mark 0.75; Poola mark 0.08; TsheboSlowakkia kroon 4.92; 10 kuldrubla 1250;
Läti o% laen 105; Belgia frank 21.75; kuld
frank 50.00.
ETA. Berliin, 4. apr. Kursid. Nael
sterling 1443.15, dollar 325.81, Hollandi
guldenid 12484.25.

ETA. Stokholm, 4. apr. Riigipank notee
rib täna: Dollar 3.83; naelsterling 16.82;
Saksa riigimargad 1.19; Prantsuse frangid
34.80; Belgia frangid 32.50; Hollandi gul
denid 145.15; Taani kroonid 81.15; Norra
kroonid 69.40; Soome lnargad 7.60.
ETA. London, 4. apr. New-Aork 4.404-;
Montreal 4.52)4; Pariis 48.10; Brüssel
51.97)4; Berliin 1425; Rooma 82)4; Hel
weetsia 22.60; Amsterdam 11.60; Madrid
28.45; Lissabon 4*/,; _ Wien 32000; Stok
holm 16.79 M; Kristiaania 23.30; Kopen
haagen 20.75; Ateena 101; Rio de Janeiro
7Vae; Buenos Aires 44'/,.
Osaiihisus «Teataja".
Wastutaw tgimtaia: Joh, Mik-

T % t L I N N X TESTrAn
:: Esloonla Muusika Osakond. ::
Btfeainete sSSiS Ltkwtdeer. Kommisj.

Estoooio kontsertsaalis, reedel, 7. aprillil 1922.
G. Z. Händeli oratoorium

müüb awalikul enampakkumise teel esmaspäewal, 10. aprillil s. a., kell 12
päewal Pärnus, Pärnu Maakonna Woliniku kantseleis, Pühawaimu uul. 9,
mr pöletispuid -*m

biiiii KIHI
Neljapäeval, 6. aprillil

„Hcsslas".

Mli Ml
Leo Falli operett 3 w.

Alp,» tel pool 8 õhtul.
Reedel. 7. aprillil
Rahwaõtenduseks

Pr. filma Rantase (Slot*
tiigu et«»d«s»

Kaastegewad: pr. M. LüdigSinkel (sopran), pr. W, Weem.
Romanoff (alto), hra T. Nuigo (tenor), hra n. Wiiol
(bass). E. M. O. segakoor <lOO lauljat). Estoonia sümfoonia
orkester. Orelil hra 51. Kasemets. Juhatab A. Top^an.
Algu» kell 8 õhtul. 1083
PLasetähed So—2oo mk. eelmüügil Estoonia kassas

— Esloonla kealer.

jiniiinir

EsmaSPSewal, 10. aprillil 1V22.

Draama n itee vaatuse» Tol»»
toi romaani järele.

Ma Zlbakl

Lllgns tev pool 3 õhtul.

«37

- plastika-õhtu.

MMM
Reedel, 7. aprillil
Esietendus.

N. Jero reiinowi

JliK HIKoi"
Ähele komöödia, teisele draama.

4 vaatuses.
Tõlkinud A. H. Tammsaare.

P. Seppa lavastus.

järgmiselt: raudtee ääres 72 ja 74 wersta peal umbes 5V< kant sülda,
Surju jaamas „ 534V3 „
Siigaste jaamas 2851/2 „ „
| Wafkrääma jaamas „ 3661/- „ „
raudtee ääres 92 ja 93 wersta peal „ 4o1/2 „ »
Sindi raudteeharu ääres Sindis » 237<» „ „

C e s k a w at
!. 1. WkohkotvDkh. Bleq et rose (Valge d'Amoar).
2. £ifft, Mälestused (Cons lation VI).
3. Brahms, Winjett (Valse).
4. Siachmouinoff, Ahastus (prelude). 112 S
N. 3. Vravms, Amatsoon (Kallade).
8. Brahms, Ninett (Oaprieeio).
7. Strtabi», Melankoolia (Ltude).
8. Palmgrea, Halb südametunnistus (Det onda

Woltweti Kütja metsas umbes 2411 teiwast»
Kilingi Uitfoo metsas „ 3024 *
. . . » 4717 latti
Pakkumisest osawõtjatel tuleb enne pakkumise algust, selle kindlustuseks,
10 protsenti pakkumise algushinnaks sisse maksta.
Lähemaid teateid -aab Pärnus, Küttekomitee volinikult.
Pärnus, 27. märtsil 1922. a. Nr. 647.
10*6 KSttealuete Keskkomitee
Pärnumaa Osakond.
uiiiiuaiiii
06'HBJ1EHHE.

HapOÄHtift KoMHccapHax BHeuiHeft ToproßJiH H3flaeT s MocK»e
samvetet).
II). 0. Depassh, Misteriogo (Dangeuses de Delphes).
c
10
anpena Tenymaro roaa xassxy
10. Hoerfchelmaaa, Eksootiline tants, (vaase fantas
11. Gtboffh, Unistus (Ciair de luae).
Klaweri! (9. Zoffe.

ttQUoj»

Algus kell pool 8 õhtul.

,junni IIPM".

Pääsetähed 80—350 margani eelmüügil teaatrl kassas.

A.Tuurandt dekoratsioonid.

Algu» kell 8 öhwl.

<GrundstrSm'i)
Soome büroomööblid

OÕecneneHHufi THpaac ra3eTu äo 10.000 3K3. pacnpeaenaeTca Me»ay
! ueHTpanbHbiMH ynpeÄaeHHBMH CoBtTCKow PecnyõnHKH, orfleneHH*
|ämh HKBT h TocyÄapcTßeHHaro BaHKa bt> npoBHHUHH, a TaKÄe
soowitob ai»»esitala Eestis
| KOOnepaTHBHfaIMH OpraHH3aqHSIMH H HaCTHBJMH JIHUaMH. B HaCTO
amee BpeMH WBHELLIHSISI TOPrOBJIH" npHHHMaeT HacTHue kom= lubüi»
Philipprahukappe
Sctiaefer =
t Soo me
Paberi-, kirjutus- ja joonistusmater McpnecKHe 00'aBjieHHa.
| rinaTa 3a cipony HOHnapenH hjih möcto eio 3aHHMaeMOe:
>> iaali bmtolud i
i oähh pa3 1 aMep. Äonjiap
Talli»», Haoja «». 21, kõnetraat 12.12,
MHoronpaTO 80 uchtob
1152
ripHCM 00'aBJieHHH b rtOMcmeHHH PoccHftcicaro Toproßoro
npeflCTaßHTejibCTßa, Mopcnaa, 19 eaceHHeßHo.
ii3o ripeACTaBHTejibCTBO HKBT B 3CTOHHH.

Laupäeval, 8. aprillil

julmi"
Dtorg BLchneri näidend 18
pildi».

Algu» lell e õhtul.
Lõpp kell »fcu.

Pühapäeval, 9. aprillil
O»<trrt»»d«s«lA

jiii iwg»ir.
Richard £tbecmann'i lasteks
«öodia, 6 pildis, laulude- ja
tantsudega.

Teadaanne.

Ulgus tel! 8 pilewal.

1I

Teadaanne.

sNMeaknete keskkomitee likwtdeerimise kommksjon müüb

,mw

awatikul suusõnalisel enampakkumise teel 10. aprillil s. a. kell
10 hommikul Tallinnas, kütteainete keskkomitee ruumides, Meri

puiestee nr. 15, Wvsu - Pedaspea - Tapurla randades olewad
Naljamäng 3 waawses.

umbes:

wilikum ja kättesaadawam. 1

Algus kell 8 õhtul.
Paästtähtede eelmüük iga pSew

reva 11—i e. l. ja B—B Õhtul
Draamateaatri kassas.
1147

Imlfii&iaißT
fflopoferrrmi tööst.
Aavi»»a« BaltiSki mnt. 20
KÄge kasulikum tn tarwitada

Kes soowiwad keelt täiesti
kättefaada, neile on

892 l f. Dõirtistiiiiö
4224 tükki männa-ja kuuse
palke.
Enampakkumisest osawõtta fovwijail tuleb enne pakkumist
kautsjoniks fisfe maksta 10 prots. alghinnast. Lähemaid teateid
wõib saada kütteainete keskkomitee likwideerimise kommisjonist.

üleriiklisel näitusel auhinnaga
kroonitud

22. aprillil s. a. kell 2 p. l. antakse Tartumaa X
A«lk«vrakeelteft , ringkonna walitseja poolt Kuke mõisas enampakkumise
j msle kõige kasil! kum, tar- .teel rendile

MtmMiNN

Uimiitcni)

tule luulewesli
' Sißfa keel iseõppimiseks.
Dr. Rosenthali Ameerika
Spewiis roõõraste keelte.'6 aasta peale. Alusrent 10.000 mrk. Pakkumine
jaoks. Hind 100 marka.
kinnistes ümbrikkudes 20 mk. tempelm. Varustatult, mil»
Lühikese ajaga igapäewaseks ]lele järgneb suusõnaline nende pakkujate wahel, kelle
tarwltustk* annab:
pakkumised kõige kõrgemast pakkumisest 10°/ o ja roähem
o*ff« teele kliröpetaja.
lahku
lähemad. Pakkumise juures pool alusrendist sisse
Valitud kogu igapäewaseid
maksta.
Tagatist täiendatakse peale pakkumist poole
sõnu ja lauseid. H.30 m. ehk
aasta
rendini.
Endisel rentnikul jääb õigus kõige kõr«
KO«»le«ised EeSti.
O»e«« keeles. Hind 50 m. | aema pakutud rendi eest objekti smale rendile saada.
Laada raamatukauplustest. Lähemaid teateid rendi j objekti Üle saab Tartumaa X
Ladu: Ploompuu kauplus, ringkonna Valitseja kantseleis W. Kambja mõisas,
Tallinn. 1143
iilb Tartumaa
X. rtuftittiui
walitseja.
——l
:

StillilllliK
jGlöO" 1
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üliinoiiMK

VM

määramine Tuula mõisa planeeritud koha nr. 77
ning Tuula sepa- ja Ohtu käsitöölise- kohtade peale
on Keila wallamajaS 28. aprillil 1922 a. kell 12
lõun. Senistel rentnikkudel on rendilesaamifeS
eeSõiguS. Harjumaa 5. ringkonna
walktseja J. Kont.

12, aprillil s. a. kell 12 päewal metsade peawalitsuses järgmised küttepuud:

6. M« 8181. li

Kütteainete keskkomitee Nkwideerimise kommtsjon
müüb awalikul suusõnalisel enampakkumise teel tei

Erikursus Sri rmauittele.
Hans Margens.

«ete keskkomitee ruumides, Meripuiestee nr. IS.

7L4

Müüa

müüakse^

fipäewal tl. aprillil s. a. kell 12 päewal, kütteai»
2 turbapressi „Tsiklon",
ühes elewaatoritega.

Zärwa maakonnas Züueda meskonnas.
l. Aegwiidu jaama wäljaweetud 292.25 kantsülda küttepuid (2 k.
kast, 65,33 haawa ja 224,92 sega) algushiud 1.208.304 marka.
Pakkumised wöiwad olla kinnised a suusSnalistd. Ühes pakkumisega tn
leb osawöijatel 10 prots. pakutawa üksuse algushinnast stssemaksta. Lähe
maid teateid saab metsade peavalitsusest ja Saneda metskonna metsaülemalt.

Pressid on uued ja täiesti korras, näha wõib saada

neid Aruküla rabas. Osta fovwijail tuleb enne 16fl
2 mee» tera h«a pattwt nahast,

ferfitiim, «'Atkuued. tapi ja

pakkumist algus hinnast 10 prots. pakkumise kindlus

tuseks sisse mateta. Lohemaid teotod saab liite®

»uur Oakuanr.

sys. tMsk. TglliM»»,

Mktsade peawalitsus.

