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Lutfiser. 8
Zeaa de la Hiresi romaan.
25 minutit ühe peal, ütles ta. Weel
ligi üheksa tundi tuleb ilma tegewuseta möö
da jaata. Pilou, katsume magada, kui saa
me. Corsat ja Wolff walwawad kella kuueni
ja meie kahekesi kella üheksani... Siis hak
kame toist minu plaani teostama...
Tunnid läksid, ilma et mingisugust wa
hejuhtumist oleks olnud. Kõik näis maga
wat selles saladuslikus lossis. Sainclair ja
Pilou suikusid, wäljasirutatuina üksteise
kõrwal woodil, kuna Corsat tasase häälega
Wolffilt kõike wälja päris, mida see lossi
elust teadis wõi aimas. Ta ei saanud aga
õieti midagi uut teada.
Kell 6 jaotasid mehed neljakesi endi wa
hel söögiaineid, mis Wolff 43 õhtu oli too
nud.

Kuna Sainclair wäga oma mõtetega
ametis oli ja midagi ei kõnelenud, siis wai
kisid ka teised.

Kui oli söödud, ütles Sainclair:
Corsat ja Wolff, nüüd kolm tundi teile
puhkust.

Minule ei ole puhkust tarwis! wastas
Corsat. Mina ei saa nüüd liigutamata la
mada. Lubage mind istuda ja wahete
wahel üles tõusta, et edasi-tagasi käia seda
kongi mööda.

Wolif ütles omakord:
Herra, lubage mind weel walwata.
Km tekkib miskisugune wahejuhtumine, wa
heft kõliseb telefon wõi tuleb keegi, siis on
parem, et...
Olgu siis minugipärast! ütles Õönä
gija. See ei ole aga mitte sugugi käsk,
mida teile andsin. Kui midagi juhtub, on
teil waewalt midagi muud teha kui rahuli
kult paigale jääda, ehk olgu siis, et ma teile
midagi teha käsen.
Olgu käsk missugune tahes, mina ta
han teda täita puhtast südamest.
—Loodan seda, Wolff.
Jälle liikus.
Küünarnukid põlwedel, pea käte wahel
silmad kinni, istus Sainclair woodi jalut
sis ja mõtles. Pilou kükitades wölli peal,
seljaga seina wastu, ja tõmbas mõnuga
oiipn, sest ta leidis alati juhust piipu, tu
bakat ja taela kaasa wõtta. Corsat jalutas
edasitagasi. Wolff istus pingil, seljaga
lana waStu, ja waatles wahetpidamata
Gainclairi.
Kulnb kaks tundi. Elekter kustus ise-
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enesest, niipea kui päewawalgus ülearuseks
tegi igasuguse kunstliku walgustuse. Ei ol
nud kuulda mingit häält ega krõbinat, ei
wäljaspool ega seespool lossi.
Aegajalt waatas Sainclair oma aja
mõõtjat. Kui kell kaheksa oli, tõstis ta pea
üles ja kuulatas teraselt.
Läks mööda weercmdtundi, siis weel wee
rand ja siis weel weerand.
Nüüd tõusis Jean de Sainclair Õönägi
ja üles ja ringutas, lastes läbi trikoo paista
oma tugewat ja ühtlasi peenet muskulatuuri,
Pilou tühjendas ruttu piibu, peitis ta ära
ja asus Corsat' kõrwale, kes juba liikumata
seisis. Tundes, et tegutsemise tõsine silma
pilk oli tulnud, tõusis ka Wolff üles ja jäi
nagu natuke kohmetult seisma.
Sainclair waatles teda weidrate tume
hallide silmadega, mida Wolff weel kordagi
ei olnud näinud. Need silmad olid wälja
kannatamatu läbitungiwad, rahulikud ja hir
muäratawad. Sainclair ütles peenikese ja
rahuliku häälega, mis oli niisama hirmu
ärataw nagu tema silmadki:
Wolff 43, kui ma ei eksi, siis ütlesid
sa mulle, et sinul on teada märgusõna, mida
lossis ainult ükskord 24 tunni jaoks antakse
ja mida kunagi teist korda ei anta, ehk olgu
siis, kui mitu kuud esimesest tarwitamisest
mööda on läinud. Selle märgusõna teatab
lossi walwunte ülem salaja kahele walwuri
le wahetuse ajal?
Jah, armuline herra, minul on see
sõna! wastas Wolff wäga liigntatult.
Sina ütlesid mulle weel, et kui seda
sõna telefonisse öeldakse, siis on tagajärg see,

et Schwalzrocki herra ise kohe kohale ilmub.
Jah. just nii, armuline herra!
Sina nimet. mulle weel, et kui Schwalz
rokki herra selle märgusõna Larwit. õigus
tatuks loeb, siis saawad mõlemad walwu
rid, kes herra wälja kutsusid, kumbki 10.000
marka tasu. Selle wastu aga, kui herra
märgusõna tarwitamist õigustatuks ei pea,
karistatakse mõlemaid walwurid, kumbagi
kuuetunnilise wangistusega ühes jalgade
raudupanekuga: see on selleks, et herrat tü
histe asjade pärast ei tülitataks; teda wõib
wälja kutsuda ainult äärmiselt tõsise sünd
muse puhul, nagu need ttxtllmrrite kohustus
te tabelis eriliselt on Messe loetud, järjekor
ra numbrite äratähendamisega?
Jah, just nii. . .
- Sina seletasid weel, et märgusõnale?
Peab otsekohe järgnema sündmuse järjekorra

numbri teatamine.
Jah, just nii, armuline herra.
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Wolff, sina tahtsid mulle teatada selle
märgusõna ja üles lugeda sündmused, mille
nimekirja ja numbrid sa Peast tead. Mina
olin selle wastu, sest siis oli see kasuta. Kuid
nüüd kuula hästi, mida sulle ütlen. Kõige
pealt loed sa ette sündmuste nimekirja, igaIc sündmusele järjekorra numbrit juure lisa
des. Kõnele, mina kuulan.
Wäga kahwatuna ja natuLe Uiärisewa
häälega jutustas Wolff, silmad Õönägija
wäljakannatanrata waate all maha löödud:
Esimene: Teise walwuri surm
.wõi hullumeelsus.
Teine: Kui mõlemaid walwurid hul
lumeelsuse wõi surma hädaoht ähwardab.
Kolmas: Kui keegi isi? tabatakse.
Neljas: Sarwepuhumine.
Wiies: ...
Sainclair tõstis käe üles. Wolff lvaikis.
Sainclair küsis:
Mida Lähendab see sarwepuhmmne?
Tead sa seda?
Jah, tean.
Kõnele!

Toim. faaveruv Nrjandus.
Rahutu öö. Operett ühes madruses. J.
Lackrey. M. D. Heliode muusika.
Lollakas Jette. Solo-ettoaste lauludega
klaweri saatel. M. D. Heliode.
Klaas wett. Naljakas laulumäng ühes
Vaatuses. A. Rogeri järele eesistanud ja
laulumänguks teinud M. D. Heliode.
Hispaania haigus. Kahetvaatusline nai.
jamäng lastele. Arnold Lii w.
Mõnus rohi. Laulumäng ühes maotu
ses. Näitlemiseks toimetanud P. W. ja M
P.; M. D. Heliode muusika.
Karu. Anton Tschechowi lõbumäng 1.
Vaatuses.

Kõik H. Leokese raamatukaupluse kirjas
tus, Wiljandis 1922. a.
ooo

weel, et walwurite ülema
on küllalt miskist wahejuhtumisest, mis mit
te nimekirja sündmuste hulka üles ei ole
loetud ja mille suhtes kumbki walwuritest
oma algatusel ei julge tegutseda?
Just nii, armuline herra.
Tubli! Wolff, sinu jutustus rahuldas
mind.

Pilou ja Corsat' poole pöördes ütles
Sainclair juba päris Ijaviüful jutilajamiie
toonil:
Eks oleks huwitaw teada sündmusest
nr. 4? ... Mis wöiks sarwepuhumise Põh
juseks olla ja mis juhtuks, kui ma Wolffi
tegutseda laseksin nagu niisugusel korral, kui
ta sarwepuhumist tõesti oleks kuulnud?...
See huwitaks mind. Minul on kange himu
proowi teha... Teil muidugi ka, eks ole
tõsi?... Ei! ei! taltsutame oma uudishi
mu, sõbrad, wähemalt sel silmapilgul. Talt
sutame oma uudishimu seda rohkem, et sünd
mus nr. 6 minu plaanidesse kuulub. See
nummer 6 on nagu eriti minu jaoks loodud.
See nummer, sarnanedes selle poolest
numbritele 1 ja 2, eeldab, et siin hulluks
wõidakse minna niisama kergesti nagu sur
ragi...
Corsat ja Pilou tegid wäikse kumarduse
ja ajasid end jälle sirgu, olles seejuures wä
ga tõsised. Nemad teadsid, et niisugune pe

See on sarw, mida meile kord ette
puhuti. Unustamata hääl! Kui see kutset
tähendab, siis hüüab see Pasun kusagil orus
wõi mägedel, enne üks kord Pikalt, siis, fol
mekümnesekundilise waikuse järel, kolm kor
da lühidalt ja ruttu.
remehe kõnewiis hädaohtlikkudes olukordades
Kas sa tead ka, mida see sarwepuhu Lähendas miskit hirmsat ja otsustawat sam
mine tähendab ja missugustel juhtumistel mu.
teda tarwitatakse?
Jälle muutusid Õönägija silmad, hääl ja
Ei, armuline herra, seda mina küll ei nägu niisugusteks, mis Wolsfi panid tarre
tea.
tama, ilma temalt aga mõistust wõtmata.
Olgu. Jutusta edasi.
Pöördes uuesti Wolsfi poole, ütles Jean de
Wolff jatkas:
Sainclair:
Wiies: Kui walweposti ruumi sis
Kõige pealt kutsu sina wälweülem
se tuleb keegi, kes mitte walwurite ülem ei wälja.
ole. Niisugusel korral tuleb kõige Pealt nii
Mees täitis käsku ilma' kõhklemata.
Leha, et sissetuleja hüüda ega end liigutada
Ta tegi oma kandadel weerand pööret,
ei saaks. Alles siis kutsutakse herra wülja. läks telefoni juure, surus iifjc käega kella
Km sissetungijaid mitu on, siis üks walwur nupu peale ja wõttis teisega toru. Ta ütles,
kutsub herra kohe wälja, kuna teine sissetun iga silpi toonitades ja sõnu selgesti üksteisest
gijaid peab rewolwriga ma>ha laskma niipal lahutades:
ju kui wähegi suudab. Kõik see sünnib ilma
Wöchter! Ja? Bisber. Haupt
sõna lausumata. On lubatud ainult tegut mann? Wöchter! Ja.
seda.
Sainclair ütles:
Kuues: Walwurite ülema surm wõi
—Corsat, Pilan, plaani teostamine al
hullumeelsus, surma wõi hullumeelsuse hä gab, nagu oleks siin Lutsifenga tegemist.
daoht.
Lutsiferi kohta teeme pärast sedasama. Sina,
OlleS natuke waikinud- ütles Wolff:
Wolff, wõtad walweülema wastu ja ütled
Gee on kõik, armuline herra.
temale, et Ragh 44 lamab woodis ja näib
Sainclair sulgus silmad. KuluS üks haige olewat. Kas said aru?
wõi kaks minutit. Naeratus eksis Õönägija
huultel. Ta awas silmad ja ütles:
(Järgneb.)
p. m m mm i
Kui ma ei eksi, siis ütlesid sa mulle

mv. •***.

ÜlerMsel asvnßlÄdz kongressil wgslnwyelud otsused.

nast (mis riigi määr) ühes artoatud hoonete
wananemise protsent.

Maatarwitamise õiguse kohta.
Üleriikline asunikkude ja riigirentnikkude
kongress, läbi arutades maatarwitamise õi
guse küsimust, otsustas järgmiselt:
1) Maa saagu kreposteeritud riigi nime
te ja edasiandmise korral tema saaja nimele.
2) Praeguse ülemineku ajajärgu õigused,
kus asunikkudel on maa lühikeseajalise ren
dilepingu alusel tarwitada, ei paku küllalt
kindlustust majapidamise rajamise korralda
miseks, sellepärast tuleb wõimaldada kii
xelt maad asunikule jäädawalt anda.
3) Enne asuniku maatarwitamise õiguse
inäärawate seaduste lõpulikku wastuwõt
mist tuleb wöimalus anda asunikkudele ehk
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3) Asunikkudele tuleb metsamaterjaal to
suta anda eh? hinna eest, mis ei tõuseks üle
25% praegusest taksihinnast. Riigilt saadud
ehitusmaterjaali hind määrata rippuwaks
rukki turuhinnast. Tasumine sündigu 20
aasta jooksul järelprotsentidega. Esialgne
sissemaks ei ole sunduslik. Riigi rent
nikkudele peab mets müüdama taksi hinnaLa.

4) Ehitusaastatel peab asunikkudele rent
ära jääma.
5) Asunikkudele, kellel tasuta maasaamise

õigused ja inwaliididel ja nende perekonda
del tulewad ehituslaenust wastawalt rendi
suuruselt mahawõtted teha.

nende esitusele nimetatud seaduste kohta sei
fukohta wõtta.

6) Asunikkudele ja riigirentnikkudele met
samaterjaalide wälsaandmise juures antagu

4) Maatarwitamise õigusi kindlaks mää
<tata tuleb asunikkudele ja riigirentnikkudele
kindlustada: a) täieline wabadus maahari
pnse ja maapidamise alal: b) asuniku ja rii
girentniku tööwilja kasutamise wöimalus.
6) Asunikkudele ja riigirentnikkudele wõi
tnalus anda kohta soowi järele kas põlisel
rendil pidada ehk eraomanduseks osta.
6) Maa ostuhind tuleb praegu lahtiseks
jätta.
7) Põlise rendi tingimised:
a) põlise rendi lepingud kreposteeri
da: b) Polistel rendilepingutel olgu
kaasas seadusline koha kaart: c) põ
line aastarent wõib olla mitte üle
kolme protsendi koha wäärtusest.
8) Ostu-müügi tingimised:
a) ostu-müügi hinnaks olgu koha
wäärtus: b) oõtu-mllügi hinna tasu
mine sündigu protsentide näol 62
aasta jooksul, kus juures kapitaali
protsent üle nelja ei tohi tõusta: c)
sissemaks ei ole sunduslik ja ostusum
ma tasumine wõib korraga ehk lühe
ma aja jooksul sündida.
Märkus: Saare- ja Hiiumaa jaoks
peab ostuhind 30% madalam olema.
9) Et kohtade kokkukuhjamist ära hoida,
tuleb ühele perekonnale lubada ainult üht
normaaltalu põlisel rendil pidada ehk oman

sõnaõigus asunikkude esitusele.

8. Endiste mõisateenijate kohta, kes asu
nikkudele määratud ruumidest tvabatahtli
kult ei lahku, tehku walitsus korralduse nen
de kõrwaldamiseks. Asunikkudele mitte tar
wisminewad hooned, mis endiste mõisatöö
liste käes, tulewad nende tarwitada jätta
seni, kui mõisatööliste eluasemete küsimuS
tormiliselt lahendatud ei ole.
9. Üldkasulikud hooned, nii kui rehed,
wiinatvabrikud, kuiwatused jne. tulewad esi
meses järjekorras wastawate asunikkude ja
riigirentnikkude organisatsioonidele wälja
anda.

10. Endistele rendi- ja kandikoha pida
jatele, kes 24 aastat kohal olnud, Luletvad
hooned tasuta omanduseks tunnistada. Nen
de aastate arwule wastawalt tulewad prae
gused walitsuse määrused rendi ja kandikoha
pidajatele hoonete müügi asjus kokkukõlasse
wiia.

7) Asunikkudele antagu tooresmaterjaa
lide ümberehitamiseks seiswad saeweskid, ki
wilööwid, lubjaahjud jne. algurendiga, ren
Metsade kasutamise ZüsimuS.
dist maha arwates remonditegemiste peale
Üleriikline asunikkude ja riigirentnikkude
kulutatud summad. Töötawates tööstustes kongress, ärakuulates praeguste riigi käes
tasutagu ainult tööstuse kulud, tasumata olewate metsade kasutamise küsimust, otsus
jätta tööstuse kasu protsendid. Riigi poolt tas:
enampakkumisel wäljaantawad tööstused ehk
1) Asunikkudel ja riigirentnikkude! nen
masinad antagu asunikkudele enampakkumi de maa
peal olewa metsa majapidamise ots
seta.
tarbeks waba kasutamise õigus peab anta
8) Asunikud, kes rohkem kui üks koha ma rendi arwel, mis maa eest maksetakse,
peale kinnitatud, peawad igaüks täie vorm» ilma mingisuguse teise Lasuta.
ehitusmetsa saama.
2) Asunikkudele ja riigirentnikkudele sel
9) Asunikkudele ja riigirentnikkudele põl juhtumisel,
kui nende kohtade peal metsa ei
lutööministeeriumist saata wäljatöötatud ole, peaks küttematerjaal antama lähemast
ehitusplaanid tutwustamiseks.
riigimetsast ehk turbarabast üleüldistel alus
tel, planeerides ühe tiinu wõrd juure.
s'
3) Endiste rendi- ja kandikoha pidajate
maa peal olew mets peab rentniku omandu
seks minema Riigi Teatajas" wäljakuulu
tatud sellekohase määruse põhjal, selle peale
| ABAz Crsü lip |
waatamata: 1) kas koha peal piirid planee
rimisel muudeti wõi mitte, ja 2) missugustel
rendi tingimistel metS endise mõisaomaniku
käes kasutada oli.

Üllatus daamidele ja harrdele!
Wiimased Pariisi 1922 a. moed. Pikand
sisuga! wili"" pildi tsiklost.
Uaine ehk armuke?
8 suures aktis, demonstreeritakse 17. aprillist

T. dits tfiovn.
he ei ole hnwitatud Saksamaa ja liitriikide
maksusüsteemidest. Walitsus arwab, et wä
lislaen hädatarwilik on 1922. a. heakstege
mise maksude maksmiseks sularahas, kuid se

da wõib ainult siis saawutada, kui wõlausku
jad kindlad wõiwad olla, et niisuguse laenu
läbi mitte ainult heakstegemismaksude tasu
mist, waid ka teiste kohustuste teostamist
wõib finanseerida. Heakstegemiskommisjoni
poolt nõutud tagatised on teostamatud. Ise
äranis on wõimata rahwale peale panna
maksusid 60.000 miljoni suuruses. Wastu
wõtmata on ka heakstegemiskommisjoni
poolt ettepandud kontroll.
Wastus lõpeb seletusega, et Saksa walit
sus on walmis andma heakstegemiskommis
jonile kõike informatsiooni Saksa rahalist
seisukorra ja maksukalvatsuste kohta. ETA
Leedu protest Wilna liitmise wastu Poolaga.
„Vossische Ztg." teate järele 7. aprillist
on Leedu Inglise walitsusele märgukirja
saatnud, milles Wilna liitmise wastn Poo
laga protesteeritakse. ETA.
Ahisriigid tahawad Wene
nöuk. walit-uft tunnistada.
London, 10. apr. „New Bork Tribune"
Washingtoni korrespondent seletab, ta olla
autoriteetlikult poolt.kuulnud, et Ühisriiki
de walitsus tahtwat nõukogude walitsusi
tunnistada, kui Genua konwerentsi töö ra
huldawalt areneb ja Wenemaa oma sõjawä
ge wähendab. See küsimus oli laupäewat
kabineti koosolekul arutusel. ETA.

J soowitad oma austatud taubatar- Z
4) Planeeritud talude mets kultiweeri
W witajateie oma eraäri fan >tu Z mise alla antawa maa peal ühe hektari pii
1 elawaid li li, lillekorwe» U
rides tiheduse peale waatamata maatarwi
D lillelimpe, pärgi 1
tajatele tasuta anda.
tada.
jj maitserikkalt roalmistaiub. D
6) Asunikkude ja riigirentnikkude maade
10) Põlise rendi kui ka ostu juhtumisel
peal kaswawa metsa raiumine, kus niisugu
I
Hinnad
mõõdukad.
1
tuleb kindlustada nende põhimõtete alal
ne metsade peawalitsuse poolt ette wõetud,
hoidmist, mis maaseaduse aluseks on pan
| Naatuse tänaw nr. 12.
tuleb
ajawiitmata seisma panna, ja kongress
tordil) Asunikkude ja riigirentnikkude kasu
tada olewa maa-ala kasutamise wõimaluse
piiramisel riiklistes huwides tuleb kahjusaa
jale samas wäärtuses maad wastu anda ehk
temale kahju täies suuruses tasuda.
12) Eritingimistel wäljaantud talud ja
Mõisad tulewad rewideerimise alla wõtta ja
eritingimiste mõiste seaduslises korras kind
laks määrata.
13) Maa jäädawalt wäljaandmine ei ole
sunnis seni, kuuni asundus, kuhu wäljaand
misele tulew talu kuulub, planeeritud ja
hinnatud ei ole.

Olewate hoonete tarwitamine.
Põhimõtted.
1) Hoonete üür ärgu tõusku üle 20%
maa rendist. Tarwitamata hoonete üür tu
leb kogu hoonete üüri summast maha arwa
ta. 2) Riigi päralt olewate hoonete kogu
arwu üüri määramisel wõetagu aluseks maa
rent kogu mõisa kohta. Üldine rendi sum
ma jagatagu proportsionaalselt tarwitajate
wahel hoonete wäärtuse ja suuruse järele.
3) Hoonete üür erilistel kruntidel arwa
Maade eest tasu maksmise küsimus.
ainult ühele krundile wastawas suu
Arutades maatarwitamise õiguse küsi- takse
ruses.
Must, leiab üleriikline asunikkude kongress,
Punkt 1. Hooned tulewad kiires korras
et sel küsimusel tihe kokkupuutumine on wäikemajapidamise kasutusseisukohalt ära
WSõrandatud maade eest tasu andmise küsi hinnata ja ära müüa. Hoonete hinnatud
musega, ja rõhutab sellepärast kategooriliselt:
väärtusele ei tohi juure lisada mingisugu
1) Tasu määramine wõõrandatud maade seid protsente, mida ka juba müüdud hoone
eest oleks üldine ülekohus asunikkude wastu. te peale laiendada tuleb. Hoonete hinna ta
2) Mõisate jagamisel ei tohi mõisasüdame sumine sündigu harilikus laenutasumise kor
Zohti endistele mõisapidajatele jätta.
ras, s. o. kuuest aastast alates, kus juures
3) Endistele mõisaomanikkudele määra sissemaks üle 10 % ärgu tõusku. Hoonete
tud ja kinnitatud kohtade rendilepingud re hindamise kommisjonis olgu ka asunikke esi
wideerimisele wõtta ja neid wõimalikult taja.
mõisa südametest, kui wastikuid ajaloolisi
2. Hoonete paranduseks antagu mater-'
mälestusi, eemaldada.
jaal tasuta. Asuniku poolt ostetud materjaal
tuleb arwete järele hoone rendist maha ar
Ehitusmaterjaali küsimus.
wata.
Üleriikline asunikkude ja riigirentnikkude
3. üürihoonete tulikinnitusraha kannab
kongress otsustas wastu wõtta järgmist re riik.
solutsiooni:
4. Asunikke krundil olewad wanad müü
1) Ehitus-metsamaterjaalid tulewad an rid antagu tasuta.
da kõigile asunikkudele ja riigirentnikkudele
5. Asunikke nõudel tuleb hoonete üm
kõige lähemast metsast, arwesfe wõtmata rii berhindamine ette wõtta. Ostulepingud
gimaade ehk metskondade piire. Tarwilik põllumajandusliste hoonete üle, mis pla
arw ehituse-latte juure lisada.
neeritud mõisatest eraisikutele müüdud, asu
2) Asunikkudele ja riigirentnikkudele tu nikke mööda minnes, tulewad tühistada.
teb anda kõik tarwisolew materjaal, nagu
6. Hoone tuleb ostjale omandamise jä
liiw, sawi, paas jne. tasuta. Hõlbustada asu rel kätte anda.
nikkudele ja riigirentnikkudele naelu, klaasi
7. On mõisa hooned mõnele asunikule
jne. soodsatel tingimistel saada.
juba ära müüdud, siis peaks senikaua, km
ostja ostetud hoonet weel ei tarwita, ehk
ärawedama ja ümberehitama ei hakka, en
PP*» 17. aprillist
öistele tarwitajatele, kui nad asunikud on.
Mai naS." Sensatsioon.
ja kui nad soowi awaldawad wöimaldama
seniseid ruume oma majapidamiseks tarwi.
tada tingimisega, et nad nende käes tarwi
ffliUißiiljß Ibb
toda olewad ruumid endise» korra» ja oleku»
peawad ja remonteerimise kulud kannawad.
osawõtad Luev Dorelne.
Ruuimi üür ärgu tõusku üle 40% oStuhin-

Wab kauplemine
l de ja -asjcdega lubatud.
Moskwa, 11. aprillil: ilmus dekreet, mis
lubab riigipangale wõtta jookswale arwete
kuld- ja hõberaha ning wäliswaluutat, miv
nõudmisel sellessamas rahas ehk waluustr-,
wälja maksetakse. Protsente niisuguste
awaldab metsade peawalitsuse tegewuse was jookswate arwete pealt maksetakse nõukogu
de rahas. Teine dekreet annulleerib sundu
tu kõige waljumat protesti.
6) Riigi rentnikka kui ka asunikka wä se, et plaatina, kuld, hõbe, wäliswaluuta ja
bastatagu tema krundi peal olewa riigi kallid kiwid riigipangale peab ära andma.
Wabakauplemine kõikide nimetatud metalli
metsa wahtimisest.
dega ja wäärtustega on lubatud. Wälja
maale wõib ilma iseäralise lubata wiia ui
metatud wäärtusi 50 kuld rubla wäärtuses
ff N^U
iga isiku peale rahakommissariaadi kursi jä
rele. ETA.
WMõMfinM.
-riislu ja larwidufi
oõta on kõiqe
kasulikum läbi
Maaparanduse-büroo
o. Vevmsoa.

Töölistel 300 miljardi palka
saada.
Moskwäs, 11. aprillil. „Ukr. Präwda" kir»
jutab: Donbasseinis on krils. Tööwiljakus
langeb. Kaewanduste kassa on tühi. Töö
listele on 300 miljardi wõlgu. Töölised ela
wad leiwa ja wee Peal. Raudtee ei jõrw süsi
wälja wedada. On kogunud 160 miljoni puu
dane tagawara. Transport ei jõua kiwiföe
toodangule järele. Produktsiooni wähenda
mine ei ole üksi tarwilik, waid paratamata.
ETA.

Tallinnas, W. Barnu m. 19.

Briti sõjawaelased Dublinis pntrullcerimas.
London, 10. apr. Reuter. Esimest kor
da peale waherahu tegemist Patrnlleeris eila
täiesti sõjariistus Briti jalawäe osa Tubli
ni tänawatel. Jseseiswa liri wabariigi sõ
jawäe konwent, kes liri lepingut ei tunnis
ta, walis alalise täidesaatwa komitee. Mana
komitee astus tagasi. ETA.

Saksamaa Wassus heakskege
miskommisjoni e.
Berliin, 10. apr. Saksa walitsus andis
täna wastuse heakstegemiskommisjoni mär
gukirja peale. Wastuses toonitatakse, et
märgukirja läbi on ootamatalt suurenenud
Saksamaa rahalised raskused. Dollar, mis
jaanuaris 180 maksis, tõusis märtsis umbes
kolmesajani. Kõikide esimese järgu tarbe
ainete hinnad tõusid wastawalt. Kui Saksa
maa 1022. a. jooksul ei suuda sisse wedada
wilja 600 miljoni marga wäärtuses, on nälg
möödapääsemata, mis enesega ühes toob
mitte ainult Kesk-Euroopa häwinemise, maid
kogu maailma lagunemise. Järjelikult peab
Saksa walitsus heakstegemiskommisjoni pa
lume», uuesti läbikaalumisele wõtta oma st
sust >l. märtsist. Saksa walitsus paneb »tt»
nimetaba eksperte, kelle hulgas oleksid ka
niisuguste riikide «sitojad, ?e» mitte »tse?o-

Türgimaa rahukonwerentsi kokkukutsumise
poolt.

London, 10. apr. Türgimaa on nõus
olekut awaldanud Läheda-Jda rahukonwe
rentsist osawõtmiseks. ETA.
Hirmuwalitsus Hispaanias.
Hispaanias walitseb peale hiljutist riigi
pöörde-katset fõwenbatnb walwcford, mille
kaotamist niiüd nõutakse. Nagu pabempool
se rahwasaadiku Jndalecio Prista parla
mendi-kõnest näha, tarwitab politsei sõja
seadust selleks, et ametiühisuste liikmeid hä
witada, neid tänawatel kinni mõttes sada
masse wiies ja seal ära uputades. Kõne te
kitas parlamendis suurt ärewust. Peami
nister lubas süüdlasi karistada, kuid sarna
seid lubadusi ei taheta enam uSEuba, sest
need iääwad harilikult lubadusteks.
ooo
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Hra Annusson jõuab eelmise kõnelejaga»
dusministeerium ellu kutsuma ekskursioo
ühisele
et pedagoogilise eriklassi
uide büroo ja wäljatöötama joowita«vad sidumineotsusele,
keskkooliga otstarbekohane zx tundu.
marschrutid, kus oleks detaalsed teated sõidu
(Järg.)
Aptvab aga «vastupidiselt hra Kukstle, et
abinõude, ulualuse muretsemise wõimaluse wähe leiduks keskkooli lõpetajaid, kes peale
Teoreetiliselt on meie noorsoo eetiliste jne. kohta.
(Prof. P. Põld'i kõne järg.)
2-aastast instituudis õppimist tahaksid rah
Tähtsad kaswatuslised tegurid on ka arusaamiste langemise põhjuseks muidugi
Arutusele tuleb selle järgi
teaater ja kinod. Siiamaani on aga kinod eetikat tõstwate ainete puudus, kas moraali keskkooli uue korraldusega ühenduses olewad teedooliõpetajaks hakata. Seminaarid tulek
sid alale jätta, neid mõnede reformidega aja
ainult negatiiwselt noorte hingeelu peale õpetuse ehk usuõpetuse näol, meie koolis.
küsimused.
kohastemaks
kujundades.
mõjunud, sest sealt õpitakse ainult «taskust
Teine koosoleku päew 11. aprillil.
Haridusminister Bauer tutwustab koos
Läbirääkimiste lõpul wöetakw wastu
tühjendama" ning «pankadesse sissemurd
Koosolek algab kell 16 e. l. Arutusele olijaid põhimõttega, mille järele tulewikus järgmised resolutsioonid:
ma". Siin ei saa keeluga noortele kinodes tuleb päewakorra 3 punkt.
1) Algkooli õpetajate ette«valmrstuseks tu
käimist takistada, waid tuleks korraldus Õpilaste mõistliku meelelahutuse eest hoo» keskkooli mõeldakse kujundada.
Praegu jagunewad keskkoolid oma õpe leb korraldada tarwilik arw alalisi pedagoo
teha, et alla teatud aasta wanaduse lapsi ki
litsemine.
kawade poolest kolme liiki: gümnaasiumid, gilisi õpeasutusi, mida üldharidusliste koolt
nodesse (samuti ka söögikohtadesse) ei las
realgümnaasiumid ning realkoolid. Kuid dega ühendada ei ale soowitaw. Loomulik
Haridusminister
kõneleb
igasuguse
mõist
taks. Sarnane korraldus on Inglismaal
liku meelelahutuse puudumisest õpilastel tulewasest õpeaastast peale kawatseb hari tee oleks seminaaride kõrvaldamine «vasta
mitmes linnas suure eduga läbiwndud.
Lastes äratatagu hinge ja waimu terwen «väljaspool koolitunde, ning leiab et sarna dusministeerium seda praegust koolide liigi loalt meie koolioludele ja pedagoogika nõus»
õpekawade järgi muuta ning täiesti
tele. ..
dawaid huwisid, nagu seda annawad: loo seid meelelahutusi tuleks korraldada, sest tamist
teisele
alusele
seada. Nimelt oleks esimestes
2) Tulemaste õpetajate praktiline ette
dus, rändamine, laul käsitöö, skoutism, sest muidu saadab meie noorsugu enda «vaba keskkooli klassides (7. ja 8. õpsaasta) igas
noortele on neid tingimata tarwis. Seni aega tihti wäga halbade ning sündsuseta lõ koolis ühesugune õpeprogramm ja tundide «valmistus ei wöi jääda ainult ühe pedagoo
on meil skoutismi wäga puudulikult ning bustustega mööda. Nende meelelahutuste arw. Alles kolmandast keskkooli klassist ehk gilise õpeasutuse seintesse, kuigi eeskujulikud
suurte wigadega teostatud. Tõsiseid skoute korraldamine peaks sündima õpetajate tege üheksandast Speaastast peale tuleks erinemi katsekoolid seminaaride wõi teiste pedagoo
on wähe, on astutud skoutide peresse ainult likul osawõtmisel, ning täiesti ideelisel alu ne keskkoolis kolme liiki, nimelt: 1) humani giliste õpeasutuste juures tunnistatakse
odawa warustuse (riided, saapad) pärast. sel. Õpilaste meelelahutuse wäärtuse, eeti taar haru kus matemaatikat ja loodus tarlvilikuks.
3) Seminaaride õpetajate pedagoogil:Meie skoutism peaks saama wiidud tema lise ja esteetilise mõju tõstmiseks tuleb koo teadust wähem õpetatakse, aga selle eest La
lides intensiiwsemalt laulu, muusikat, sporti,
seks ja teadusliseks ettewalmistuseks tuleb
ideelisele alusele.
dina keele kõrtval kahte uut keelt rohkesti
Eetilist distsipliini ning kõlbluse tõstmist rütmilist wõimlemist, ilusaid seltskondlisi ning soowi korral ka Greeka keelt õpetatakse; haridusministeeriumrl samme astuda.
4) Keskkooli nimetus meie uutest kooli
edendab ka harjumus kõlblistes tegudes. mängust, elawate piltide seadmist ja iseära 2) real haru kus õpetatakse rohkesti mate
seadustest täiesti wälja jätta, nagu on jäe
Sellepärast peab noortsugu harjutama enese nis deklamatsiooni wõimet edendada.
Samuti peaks antama õpilastele rohkem maatikat ja looduslugu, kahte wõõrast keelt tud nimetus «alamkool"; «üldhariduslise
«valitsemises, kokkuhoidmises, kannatuses,
wõimalust
kooliruumides wiibida ka pärast sunduslikult ja kolmandat wähese tundide keskkooli" nimetuse asemel tarwitada teist
ühistegewuses jne., nagu seda Ameerika koo
tunde
ja
mõistlikus
tegewuses aega mööda arwu juures mittestmdnslikult; 3) kom nimetust.
lides tehakse. Seda algatagu wäikestega
merts haru mis oma õpekawa poolest
5) Hariduskogu tunnistab wõimalikuks, et
peale mitmesuguste asjade juures järk saata (muusikaharjutused. mängud, praktili praegusele kommertskoolile wastaks. Te
sed tööd jne.)
üldhariduslises
keskkoolis ülem aste wõid
järgult.
Läbirääkimiste all tekiwad pikad was õpetatakse kolme wõõrast keelt sundusli korraldatud olla ka eriaineksena.
Kõlbluse nõuded tehtagu alati teatawa
kult, nende seas ka Vene keelt. Peale selle
6) Keskkooli tundide tabal tuleb korralda
teks, ainult siis muutuwad nad ka noorsoole waielused ja mõttevahetused. Toonitati, on ettenähtud pedagoogiline klass, mis oleks
da
nõnda,
et esimese «võõra keele tundide
et
suuremad
linnad
ses
mõttes
palju
pare
loomuseks. Kõlblus nõuab alalist elustust,
mas seisukorras on kui alewid ja maakohad 12 öpeaastal, s. o. peale üldhariduslise kesk arw oleks küllalt suur selle keele põhjaliku
wärskust ja äritust.
kooli lõpetamist. Seal «võetaks läbi kõigi
Moraali õpetuse sisseseadmine on noor Tallippas ja Tartus wõib näit. õpilastele algkoolides ta õpetatawate õpeainete metoo maks omandamiseks.
7) Tundide tabelid tulewad nõnda sea
soo eetilise distsipliini tõstmiseks tarwilik. mõistlikku meelelahutust ilma suurema wae dika ja mitmesugused teised pedagoogilised
da,
et sunduslikkude tundide arw kusagil
wata
anda.
Väikestes
linnades
puudmvad
Kõlbluse õpetusest arusaamiseks on aga tar seks aga abinõud.
ained. Sedawiisi kawatsetakse edaspidi prae klassis üle 66 ei tõuseks.
wis noortele mõtlemise selgust, loogilist mõt
gused seminaarid ärakaotada.
8) Keskkoolide õpekawasse wõiks wõtta
Soowitawaks meelelahutuseks peetakse
lemist kaswatada, samuti peaks kõlbluse õpe
See erinemine keskkoolis ning eriharude «valitawad ained, mis annaksid erinemise
koosoleku
poolt
mitmesuguseid
koolide
juu
tuses sarnased ideaalid ning teod kasutatud
tunnikawad wõetakse arwustuse alla. Ise
ka ühes ja samas õ-peharus õppi
saama mis noori hingi järel kisuwad. Siin res ellukutsutawaid õpilaste ringe, teadusi äranis elawaid waielusi tekitab üheaastase wõimaluse
watele
isikutele
ja mis eriti wõimaldaksid
ekskursioone,
sisurikkaid
koolipidusid,
tea.
pedagoogikaklassi awamine.
tuleb ka religiooni proobleem uuesti päewa
tütarlastele nende loomu ja arenemise kohase
duslisi
kinopilte
jne.
Praegust
koolipidude
korrale.
Koolinõunik Kuks ei looda soowitawaid ettewalmistuse.
Wälise distsipliini peale tuleb rohkem korraldamist armastatakse terawalt. Nende tagajärgi õpetajate ettewalmistusest ühe eri
9) Võimlemisele tuleb keskkoolis kõikides
rõhku panna. Õpitagu õieti ja «vähe käs eeskawad ei kannata pea kunagi mingisugust klassi (12. kl.) kaudu keskkoolide juures. Kesk klassides ja harudes nii suur tundide arw
kunsti
ega
eetika
seisukohalt
wäljaminewat
kool annab üldhariduse, mille lõpul üks aas gnda,. üt. w. kehalise terwise ja kultuuri tõst
kima ja keelama, aga ka antud käskude ja
keelude täitmist nõudma. Selle kättesaami arwustust wälja. Labaste eeskawadega koo ta ei suudä 'kaugelt"õpetajat elutööle Walmis miseks kaasa aidata suudab.
lipidud peaksid saama ära keelatud. Kinos
seks tuleb juba lapsega noorelt peale haka ja teaatris käimist tahetakse ära keelata tea tada. Puudub ka «võimalus ühte klassi kesk
16) Tütarlaste jaoks peab loodama Põhi
kooli juures nii kujundada, et ta puht-peda mõttelikult lahus koolid, kus õpetus nende
ta. Karistusabinõudega ei saada ühtki sõna
tawat
klassi
ehk
õpilase
«vanadust
aluseks
googilistcle ülesannetele wastaks, ainuüksi iselaadile kohandatud, ühiskoolid on seal lu
kuulmist ega korda koolis kätte, neid tuleb
kõige suurema ettewaatvsega tarwitada. wõttes. Lapsed alla 16 a. ei tohiks ilma
batawad, kus majanduslised olud ei luba la
Viimasel ajal on kaanide karistustega püü koolijuh. loata kinos ega teaatris käia (ka
hus koolisid awada.
«vanematega
koos
mitte).
Teiselt
poolt
soo
tud korda koolis teostada, kuid see ei tohiks
Eeski reisibüroo.
Selle järgi kuulutatakse wälja kella 4
witatakse
aluseks
wõtta
8-as
Speaasta
(5
ühti olla. Enamasti on aga asi ikka nii, et
ajal löunawaheaeg kella 14 6-ni,
keskkooli
klass).
Selle
määruse
teostamine
esmalt on lastud tekkida «vead, mida pärast
PiLZ uul. 6, kolmandal korral.
Uute õpilaste wastnwõtmist kesk. ja kutse,
jääks wälispolitsei hooleks, missugime mää
ei suudeta muidu enam parandada.
Kõnetraat 16-43.
koolidesse
ruse
eelnõu
Praegu
haridusministeeriumis
Kooliõpetaja on kooli hing ja sellepärast wäljatöötamisel.
peeti
tarbekorral
soowitawaks wõistluSeksa
Kesknädalal 13. skp. algab
tuleb ta kaswatamise peale erilist tähelepanu
mi te kaudu toimetada. Need eksamid, eriti
Läbirääkimiste
lõpul
wõeti
wastu
peale
juhtida. Sellelt seisukohalt wäljaminnes
keskkooli juures, peaksid sündima algkooli
peaksid õpetajate seminaarid alles jääma, keskkoolide juhatajate koosolekul wastu wõe
raudleeMelile
õpetajate juuresolekul, kuna siiamaani see
tud resolutsioonid (meie leht nr. 72), weel
muidugi reograniseeritud kujul, praegu on järgmised
keelatud oli. Mitmelt Poolt kurdeti, et maa
resolutsioonid.
nendes kaswatus puudulik, sest üldises koo
ja linna algkoolide lõpetajatel on tihti wäga
1) Tuleb wäljatöötada seadus mis kõiki
lis ei suudeta seda kätte saada, mida erikoo
raske keskkooli Pääseda, iseäranis neis kesk
»eelrnüf
•
dele varieteede, kinode ja igasuguste joogi
lis saadakse.
koolides kus juures asuwad weel algkooli
kohtade
pidajaile
ärakeelaks
alaealistele
Kooliõpetaja ei pea olema ainult teatud
klassid (enne 8-dat õpeaastat), sest need alg
(kuni
16
a.)
piletid
müümast
ja
ülewalnime
aine ettekandja dotsent, Maid ka kaswa
kõikidesse Eesti rc udteiaamav.
kooli klasside õpilased wiiakse üle ilma eksa
tatud asutustes wiibimist.
taja, kes lapfehingeelu tunneb.
mita esimesse keskkooli klassi, kuna aga alg
2)
Pidude
ja
muu
meelelahutuste
korral
Saadawa!
I!.
ja
lil.
klassi
piletid
ja
Järgmisena kõneleb koolinõunik A.
dusel tuleb ka nõuet arwesse wõtta. et lõbus pla ökaardid. Kontor awatud kella 5 koolidest tulewad lapsed peawad waStawat
KukS
tus ja waba aja kasutamine lastele tõesti p. 1.. Telefon! kaudu tellijatele sa> eksami sooritama. Nõutakse, et ka need, kesk
Meie koolinoorsoo ideaalidest.
koolide juures asuwates algkooli klasside
kosutuseks ja «värskenduseks kujuneks
betakse piletid kodu katte.
õpilased, ühes algkoolidest tulewate lastega
Referaat on kokku seatud hiljuti korral, ülemääraste jõutagawarade «väljendamise
peawad üheskoos eksami Pidama.
öatud ankeedi andmetel. Et ankeeti nii lü kui ka töö pingutustest wabanemise mõttes.
Pühadeks wättastttlatele tähelevanemi
Mõnelt poolt nõutakse otsekohe algkoolide
hikese aja jooksul wõimata on läbitöötada,
Aja suhtes tulewad koolipidud nõnda
on läbitvaadatud ainult 1666 ankeet-lehte, korraldada, et nad aegsasti enne keskööd, hil seks! El mitte kaua ..tabas" seista, klasside ärakaotamist keskkoolide juures, mil.
le peale ministeeriumi esitaja teatab, et nad
peaasiulikult keskkooli lõpetajate omad. jemalt kell 11 öösel, lõpenwd.
ostke piletid niinrooit oeqiaste
pikapeale, järk-järgult kinni pannakse. Ai
Nendest saab juba üldise pildi meie kooli
ctw aru!
noorsoo ideaalidest.
nult erakoolides on asi teisiti, kuid sinna ei
Ankeet on täiesti õnnestanud. Õpilased
saa ministeerium oma korraldustega midagi
pedagoogil, kirjanduse koondamine nimeta Parata.
on asja peale tõsiselt «vaadanud, mida juba
Knld- frs hõbe
tud eriklassi juure tekit-akS ülepääsematu
Tallinna kooliwalitfus kawatseb tänawu
see näitab, et 96 % on wastused ära annud,
raskusi.
algkoolide lõpetajatele üldised katsed korral
kallisltwidsga
fauniifufr
ja ainult üks protsent «vastustest sisaldab
Leiab, et ka seminaarid üldhariduse do dada. kus kõik ühesugustes tingimistes enda
nalja- ehk jälle ulakawõitu «vastuseid.
snineeriwa
mõju all kannatawad: kolm-nel teadmisi näidata wöiksid. mis eemaldab iga.
See kõne, mis ka keskkooli juhatajate
iluaslad
jandikku
aega
kulub siin üldhariduse oman sugu etteheiteid eksamineerijatele nii algkoo
kongressi! ette kanti, on juba meie lehes wa
damiseks. Pealegi ka«vatsewad ainult 65 lide õpetajate, kui ka katsealuste poolt.
remalt, selle kongressi kirjeldustes ilmunud.
IDHeaewata kewado
prots. seminaari õpilastest õpetaja ametisse
Toonitati ka. et algkoolide kaswandikka
Tähendada wõiks ainult niipalju, et meie
astuda, teised mõtlewad edasi astuda Ai ei tarwitfeks neis ainetes küsida, mis kesk.
pühade kingitusteks
noorsugu selle ankeedi järgi wäga aateline
kooli j. m. Soowitab õpetajate ettewalmis koolis kontsentriliselt korduwad, nagu kirjan,
ning isamaaline on. Militarismi ja «rewo
tamiseks moodustada eriõpeasutusi 2-aastase
1121 DSkge kohasemalt
lutsiooni tegijaid" on ainult 54 protsenti,
duslugu, algebra, waid iseäranis rõhutada
kursusega, kus täielikult tuleks eraldada üld n.eid aineid, mis algkoolide klassis täiesti
sama palju ka priiskajaid.
Al. Malmstew'!
haridus kutseharidusest. Need öpeasutused !õpe«vad, olgugi alamates klassides, nagu'
Haridusministeeriumi seisukohalt
luuakse instituutide nime all ja annaksid
kuilasepa - iirise Pikk tän. 3>.
puhta kutsehariduse neile keskkooli lõpetaja Eesti keele grammatika, aritmeetika jne., ses»
walgustas küsimust haridusminister H.
teadmiseta on raske keskkoolis
tele, kes kindlasti soowiwad õpetaja elukut «viimaste
B a u e r.
edasi jõuda.
Biigi datiöasfogn locsolek.

sele anduda. Kahest niisugusest õpeasutusest

3) Et kooliruumide tarvitamist õpilastele
«võimaldada «väljaspool koolitunde, peab
StW KklsrW |
hoolt kantama, et koolipidamine ühedes ruu
soowitab markisettk, bativti. Inglis lastin» W« mides mitmes wahetuses ära kaoks.
4) Õpilaste lõbureisid ja pikemad Sperei
gut, varukawoodrit, tettsat-.ini, matti» talla- DS
sid
tuleks korraldada suwe «vaheajal, mitte
M. Karja tan. 7. KSnrtr. 1299, I
õpeajal. Eestkätt soowitawad on sarnased
reisid kodumaa piirides. Nende reiside ta
gajärjerikkamaks muutmiseks peaks hari*

jätkuks terwele riigile Praeguse 6 seminaari
asemel. Vöiks ka praeguseid seminaare
«vastawalt reformeerida.

Riigikogu liige AnnuSson walgustab
keskkooli seaduse eelnõu põhimõtteid. mis
Riigikogu hariduSkommizjoniS 3. lugemisel
waStu «võetud. Pedagoogiliste eriklasside
«vastu keskkoolide juures on Riigikogu hari.
duSkommiSjon eitawale seisukohale asunud.

Lõpilks awaldas ministeernm«i esitaja
kohtade peal läbiarutataks mõnede
xefEtootioe umbermoodustamise füfimuft
futfcfoolibefš, iefi et meil futWoolifc
lenr'v*S? on' kuna aga kesk
koolidest «varsti üleproduktsioon tuleb ?kii
pole warSti keskkooli lõpetajatel, nende rob
midagi peale hakata.
miffb ÄÄ* Wictal* w"". «*»
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(dentta konwerents: Saksamaalt ja Wenemaalt nõutakse
CauneSN tingimises wastuwõtmifi; Tshitsherin tooni
tab Wenemaa rahuarmastust; wcnelaste kawa Wene
maa ülesehiiami e s. TÜ i wenelasce ja prantslaste wa
hel Päewakorra pärast, Tihitjherini protest Rumeenia
ja Jaapani wastu.
üleriikline asunikkude kongress lõppes eila.
Tallinna.Pärnu kitsaroopalist raudtee omanikkudele üleandmisest.
Ähisriikide walitittS iawatjeb Wene nõu.ogude walitfuft
tunnistada.
Briti sõjaväelased Dublinis korda pidama?.
Sakslaste wastus liit aSte liit
laste nõudmised wcStuwötmatud.
Doni kaevanduste töölistel Wene valitsuselt 300 miljardi palka saamata.
Venemaal vaba kauplemine kallite metallidega lubatud.
Šnitti atiin itin ii iteiti „Am asioit" ti iim.
MWlit nt. iM lioiltMi li ui. 12 ;tn:tiiftnt.

Päewauudised.

tema eilafe seletuse wastu, järjelikult on
Cannes'i resolutsioonid automaatlikult was
tu wõetud. Seega lahendus wähejuhtumine.
London, 11. apr. Reuter. Genuast tele
grafeeritakse: Wäiksemad riigid walisid
Rumeenia, Rootsi ja Helweetsia oma esita
jaiks esimese kommisjon! alamkommisjoni.
Kommisjon! koosolekul protesteeris Tshit
sherin Rumeenia ja Jaapani osawõtmise
wastu, sest et esimene okkupeerib Bessaraa
bia ja teine Siberi. Selle peale seletas
Rumeenia esitaja, et Bessaraabia on endine
Rumeenia prowints, mis nüüd jälle oma
emamaaga on ühendatud. Viscount Jshii
tähendas, et Jaapan ei waja Wene luba
konwerentsist osawõtmiseks. Esimees lukku?
Wene protesti tagasi.
Briti ekspertide raport Wenemaa kohta
jagati delegatsioonile tutwunemifeks. Ing
lismaa paneb lõpuliku ja üksikasjalise kawa
Wenemaa kohta ette. ETA.
Tall.-Põruu kitsaroopalise
raudtee üleandmisest.
Wabariigi walitsuS sekweftri alt wabastami

tõesti kongressile, saanud aga eeskojas yerro
Maaker'iga (tööerak.) kokku ja küsinud, et
kuidas sellest nüüd aru saada: alles paar
päewa tagasi, kui Riigikogus päranduse
maksu seadust arutati ja Kerem ette pani
maksu maa eest mitte wäga kõrgeks ajada,
sest et see kehwa talu raskesse seisukorda
wiiks, nõudis tööerakond, et maks wõimali
kult kõrgem saaks määratud. Asunikku
de kongressil on aga herra Maaker suure
suuga seletanud, et maks maa eest wõimali
kult madal olgu palju madalam kui
120.000 mk. talu eest. Herra Kerem küsis
herra Maakerilt, et kuidas siis nüüd toöera
konna poliitikast aru peab saama Riigi
kogus kõnelete, et maks maa eest peab kõrge

olema, asunikkude kongressil seletate aga
täitsa wastapidist?
Kui herra Maaker ennast ja oma erakon
na «poliitiöat" muul teel kaitsta ei suuda kui
ajalehe sihiliku ivale abil, selle juures peale
gi herra Keremi kui lugupeetud rahwasaadi
ku hea nime peale pori wisata katsudes, siis
räägib niisugune tegewus ise enese eest.
ooo—

Mlmm sõMNed.

sega nõus.

Wabariigi walitsus on otsuse wastu
wõtnud, mille järele ta nõus on Tallinna—
Pärnu kitsaroopalist raudteed sekwestri alt
Genua konwerents.
wabastama. Peale, wabastamise tuleb hoo
lekandjaid määrata. Nende määramise as
GemmS, 10. aprillil. Kell 3 awaõ kon lükkab, ei wõi loota,et teda waStu wöetakst jils pöörab kaubanbus-Lööstusministeerium
werentsi Itaalia peaminister Facta, kes ju Euroopa rahwaste ühiskonda. Euroopa esi ettepanekuga wastawa kohtu poole. Selts
hatajaks waliti. Konwerentsi! on esitatud mene tarwidus on tõsine rahu. Ehk küll saab selle järele hooldajate kaudu tegewuses
34 riiki. Lloyd George nõudis eelkonwe praegu wõitlused waikinud, kestab rahulole se astuda.
rentsi katkestamist, mida teatawad riigid pi matus edasi. Ilma tõsise rahuta on kasuta
Wabariigi walitsuse poolt on hooldaja
dasid, sest niisugusel eelkonwerentfil oleks arutada waluuta-, transpordi- ja krediidi teks kandidaatidena arwatud pmegune kitsa
wõidud wälja töötada ultimaatumid teistele küsimusi.. Iga riik Peab aru saama, et maa roopalise raudteewalitsuse ülem ins. Raud
riikidele, mis üldkonwerentst edu wõiksid ta ilm on majandusime üksus, ja mitte arwa sepp ja adwokaadid JolMison ja Nottbek.
kista da.
ma, et teise riigi hea käekäik tingitud tema
Lloyd George, Barthou. Jaapan ja Bel nõrkusest.
ttlerttMne asunikkude fa riigi
yia awaldasid walmisolekut ja lubasid kaas
Barthou ütleS, et Prantsusmaa ei olewat
rentnikkude ksugress.
abi Euroopa ülesehitamiseks. Kantsler konwerentsile tulnud pealtwaatajaua, kes
Peale seda, kui saadikute arw kindlaks
Wirth Püsis kindlasti majanduslisel alusel. püsib eitawal seisukohal, waid tegewana
Tshitsherin toonitas Wene nõukogude rahu kaastöölisena konwerentsi ülesande teostami tehtud, jatkatakse läbirääkimisi redaktsiooni
armastust. Hoolimata wastolust kapitalist sel. Tema eksperdid teostasid tähtsa üles kommisjon! esimehe poolt ettekantud resolut
liku ja uueStisündiwa riigikorra wahel, olla ande: ükski küsimus ei ole nende Poolt uuri siooni kohta riigi maa peal olewa metsa ka
siiski wõimalik koos töötada Euroopa üles mata jäänud.
sutamise asjus. Resolutsioon antakse tehtud
ehitamiseks, milleks wõib Wenemaa loodus
London, 10. apr. Reuter. Genuast tea täiendustega redaktsiooni-kommisjoni tagasi.
warastd tarwitada. Ta esines täiendawate tatakst,.. . kühid^^elkonwerents ToxmMseks muutub koosolek maakasutamise
ettepanekutega üldise desarmeerimise ja üle Lloyd George'i pealekäimisel, et kõikidel õiguse küsimuse kohta käuva resolutsiooni
ilmlise konwerentsi kokkukutsumiseks, mis aga delegatsioonidel peab olema ühesugune seisu wastuwõtmise juures. Protesteeritakse, et
liitlaste poolt tagasi lükati. Kõned peeti koht konwerentsil. Liitlastel ei ole eesõigusi maa ostuhinna lahtiseks jätmine eelmisel
kolmes keeles.
teiste riikide ees. Peale selle otsustati, et päewal absoluutse häälteenemasuga wastu
Homme on koosolek rahulepingute kind Saksamaa ja Wenemaa peawad kohe alguses wõetud põhimõttele wastu käib. Algawad
luStamise küsimustes. Koosolekule walitak seletama, et nad Cannes'! tingimised wastu uuesti läbirääkimised. Tööerakondlased kait
se igast delegatsioonist üks liige. Seega on
wõtawad. ETA.
sesid ägedalt oma seisukohta, kusjuures kõik
Londoni nõupidamistel algatud mõte wäike
London, 11. apr. Reuter. Genuast te abinõud agiteerimiseks ära kasutati. Wii
riikide kasuks otsustatud.
legrafeeritakse: Wene delegatsiooni kawa maks otsustab kongress siiski maa ostuhinda
London. 10. apr. Reuter. Genuast te põhijooned Wenemaa ülesehitamiseks on lahtiseks jätta.
legrafeeritakse: Facta ütles konwerentsi awa awaldatud. Need on lühidalt: Wenemaa
Kuna hulk saadikuid üksteise järele kong
miSkõneõ: Siin ei ole ei waenlasi ega sõp on nõus tunnistama tsaariaegseid wõlgu, ressilt lahkuwad, siis algab resolutsioonide
ru, ei wõitjaid ega wõidetuid, waid ainult aga et ta neid Praegu maksta ei suuda, selle wastuwõtmine kiiremas tempos.
rahwaste esitajad, kes ühinenud on inimkon pärast on moratoorium tarwilik. Malmis
Läbirääkimiste päewakorra punkti juu
na kõrgemate eesmärkide nimel, et jalule sea tatakse ette uut seaduste-kogu, milles on res on juhatusele terwe rida ettepanekuid ja
da tingimisi, mis wõimaldakstd rahwastele ette nähtud terwilised tagatised wäljamaa ka küsimusi sisse antud, missuguste kohta nii
rahurikast kooselamist ja kõrwaldada takis pitaali kohta ja wäljamaalaste omandusõi hästi juhatus kui ka põllutööministeeriumi
tusi kaubanduslises arenemises. See konwe gused Venemaal. Wenemaa on walmis esitaja Männik seletusi annawad.
rentS awatakse erapooletuse, õigluse ja ühis kontsessioone andma mäekaewanduste, wab
Kongressi lõpul awaldab Tasso (Tar
tunde tähe all. Konwerents kutsuti kokku rikute ja põllutööstuse peale. Asutatakse tum.) headmeelt, et kuigi kongressil erakond
CanneS'i resolutsioonide Põhjal, milledest erilised kohtud tüliasjade lahendamiseks list kihutustööd tehti ja kongressi tööd takis
kõikidele kutsutud riikidele teatati. Kutse wäljamaa ja Wene kodanikkude wahel. Riik tada püüti, on siiski ühisele kokkuleppele
waStuwõtmine tõendab seega nendes veso jätab kütte- ja tooresainete monopoli enda jõutud.
lutsioonideS awaldatud põhimõtete wastu le. Wene kawas on ka desarmeerimine ette
Riigiwanemale, Riigikogu esimehele ja
wõtmist.
nähtud, tingimisel, et naaber- ja kõik teised kindral Laidonerile otsustatakse terwituste
Lloyd George toonitas, et Cannes'! otsu
riigid seda teeksid. ETA.
legramme saata. Kongress lõpeb kell 5 p. l.
sed on need ainukesed tingimised, mille juu
London, 11. apr. Reuter. Genuast tele Ülewas meeleolus. Kongressi lõpul laul
res Britannia nõus on kõiki küsimusi käsi grafeeritakse: Konwerents määras wiis kom dakse riiaibümni.
tama. Iga riik, kes need tingimised tagasi misjoni arutusainete ettewalmiStuseks täis
koosolekute jaoks. Esimene kommisjon on
UaMMse ü ewMZ.
kõige tähtsam: ta käsitab Cannes': resolut
1) Keskkoolide juureS afuwatele algkooli sioone, Wene küsimust ja rahu jalule sead Siin ma seisan aga ma wõin ka teisiti!
klasside lõpetajatele ei anta eesõigusi teiste mist Euroopas. Teised arutawad finantside,
„Waba Maa" praktiseerib oma tuntud
algkooli lõpetajate kõrtval keskkoolidesse was majanduse, transpordi ja muid sarnaseid kü poriloopimist ja sihilikku wõltsimist ivastas
tuwötmisel. ...
simusi. ETA.
erakonna tegelaste kallal. Esimesel asunik
2) Tuleb teostada. ja ilma erandita
London, 11. apr. Reuter. Lloyd Geor kude kongressi päewal Püüdis leht teha de
nõuda, et algkoolidele waStawad klassid saak ge'ile awaldati tänu selle eest. et temal kor magoogiat sellega, et ta Tartu saadikuid
sid keskkoolide juurest, kuS nad weel olemas, da oli läinud Barthou ja Tshitsherini wahel süüdistama ruttas, need tellinud omale
kaotatud, seega wõimolus jäetud kõigile alg
Tartust ..reserwisid" järele. Lõpuks tuli aga
toolide lõpetajat! ühesugustel aluste! kesk lepitust sobitada. Tshitsherin oli nimelt wälja, et need, kes hiljem tulid, TartuS
peale
selle
kui
ta
Cannes'i
resolutsioonid
koolidesse sisse astuda, nagu seda algkooli wastu wõttis, üles wõtnud desarmeerimise, lihtsalt rongist maha olid jäänud. Niisugu
seadus ette näeb.
üleilmlise rahukonwerentsi ja teised küsimu seid saadikuid tuli tagasi järele weel kõigist
Päevakorra punkti all
maakondadest. Mandaatkommisjon tunnis
kooliaja pikendus maal asuwaiS algkoolides, sed, mis Cannes'! resolutsioonis ei ole ette tas nende wolitused õigeks. „Waba Maa"
nähtud.
Selle
wastu
awaldas
Barthou
kohe
teatab haridusministeeriumi esitaja, et ka
aaa ei ole waewaks wõtnud, tänini oma sihi
watjetakse maa algkoolides koolitöö aega ägedat protesti, mõista andes, et niisugusel likku waleteadet õiendada.
korral
wõib
Prantsusmaa
keelduda,
konwe
wõrreldes linna algkoolide omadega, lühe
Tänane „Waba Maa" toob uue sihiliku
maks teha, nii, et sügisel kool hiljem algaks rentsist osa wõtmast. Tshitsherin seletas, et
waleteate,
mille hindamise lugejate eneste
tema
loeb
konwerentsi
päewakorda
ainult
»ing kewade! waremalt lõpeks. Kuid et selle
hooleks
jätame.
Leht kirjutab, et eila enne
esialgseks
ja
sellepärast
heidab
ta
konwerentsi
ftll õpetöv ei kannataks, wähendatakse maa
toolides jõulu ja lihawõtte toolitöö ivaheae kollektiimotsuse alla. Lloyd George, taktiga, lõunat ilmunud Rkl. A. Kerem asunikku
ga, famllti ka siturendatakse tundide anvu kuid kindlasti hoiatas Tshitsherin! konwe de kongressi eeskotta, kus ta ägedat kihu
t.. 2. ja 3. klassis kahe tunni wõrra ning 4. rentsi töö takistamise ja nurjaajamise eest. tustööd teinud selleks, et maa ostuhind ju
Olewat kuritegu, miljonite lootusi niiwHst ba praegu saaks kindlaks määratud ja fee
klassis ühe tunni wõrra nädalas.
Koosolek tunnistab ministeeriumi katvat petta. Ta seletas, et konwerentsi päewakord hind oleks umbes 120.000 mk. keskmise talu
on lõpulik. Barthou ei olnud ikka weel ra maa eest.
iuse täiesti õigeks ning otstarbekohaseks.
Pöörasime herra Kere mi poole, kes selle
huldatud. Selle peale juhtis De Faeta tähe-Järgneb.
lepanu asjaolu peale, et keegi ei protesteeri kohta järgmist seletab: tema läimrd eila

Lmna hakatakse pareMni wal
guStama.
Politseiwõimude ettepanekul otsustäS
linnawalitsus kesklinna tänawaid eelolewate
pühade ajal ja ka edaspidi öö läbi walguS
tada. Walgustatud tänawatel on politsei!
kergem ulakust ja lärmitsemist takistada.
KortcrimSpektori,

kelle ülesandeks korterikommisjoni otsuste
täidewiimine on, otsustas linnawalitsus
ametisse panna.

Tegewuse juhtnöörid on korteriosakonb
juba wälja töötanud.
TööStuS-kauVandnse ühisus

on kellegi ettewõtja J. Wambola poolt asi»tatud.

Ühisuse osakonnad awatakse pea kõigis
wabariigi linnades.
Tühjad korterid. <
Korteri komrnisjoni ettepanekul otsustas
linnawalitsus 12 korterit mitmesugustes
linnajagudes rekvireerida ja asjaomastele ,
isikutele üle anda. Siiamaale olid korterid "
kas tühjalt seisnud ehk mõnesuguse wana ko- ..,
luga täidetud olnud.
Maja ümberehitamise pärast elanikud
walja.
Wiru tän. nr. 9 olewa maja omanikud on
linnawalitsusele teatanud, et nad oma maja
ümberehitada kawatsewad ja paluwad selleks
tarwilikku luba.
Ehitusosakond leidis, et maja ümberehi
tamine tingimata tarwilik on, sest praeguses
seisukorras ähwardab teda kokkulangemine,
Linnawalitsus otsustas majaomanikku
õele tunnistuse wälja anda, et ümberehita
mise Puhul on tarwilik maja elanikkudest
wabastada.

Samuti tuleb seal majas olew kino ~Kal
ewa" sulguda.
Lokomobtilide waheius.
Linna ehitusosakond annab kütteainete
keskkomitee likwideerimise kommisjonile aju
tiselt kaks lokomobiili tarwitada, mis prae
gu Tondi turbarabas seisawad, üüriga i 10
tuhat marka kuus.
On loota, et kommisjon wastutasuks
linna weewärgi lannirada samuti kaks toko
moboiili annad, mis praegu tegewustw
raudtee-tehastes sei^alvad.

Tesaler la muustla.
„Estoonia" teaater.
Täna. kesknädalal, Ella Jlbaki teine tant
sude õhtu. Neljapäewast pühapäewani eten
dusi ei ole.
Händel» oratoorium „MeSsias"
kantakse suurel neljapäewal ..EstooniaS"
teist ja wiimast korda ette.
Draamateaater.

Täna, 12. skp., rahwaetendusekS „Woy
zeck" Georg Büchneri näidend 18 pildis.
Algus kell 8 õhtul lõpp KII
Homme. 13. skp., lasteetenduseks, esimest

korda: „Miks kewode tulema pidi". Laste
muinasjutt kolmes waatuses. Therese Leh.
mann-Haupti järele H. Anto, alguS kell 3
päewal: õhtul: wiimast korda Bernharö
Shaw „Cäsar ja Kleopatva" rahwaetenduse
hindadega. Algus kell 8.
> 000"
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Teated maakondadest.

grcsfil

Albu waüamajcv juures 22. märtsil jja 14.
oktoobril. Käru wallas Lauri jaama juures
28. aprillil ning Nõmküla wallas Tamsalu
jaama juures. Wiimase päewad määrab
<7. apr. koosoleku järg.)
maakonnawalitsus. Turgu lubatakse pidada
Iseseisew sotsialist Silm annab sisse teada
Käru wallas Lauri jaama juures 1 kord nä
ande, et maakonnanõutogu abiesimehe kohus
dalas, igal kesknädalal.
test loobub. Teadaanne wõetakse wastu ja
Wanale õpetajale J. Muhelile lubatakse
otsustatakse Malimine järgmiseks nõukogu pikemate läbirääkimiste järele 5000 marka
ZSrwa maakonnanõulogu kois
olek.

koosolekuks jätta ning asutakse maakonncmõu

kogu nimele sissetulnud kirjade ja jookswate
asjade arutamisele. Otsustatakse kaks uut
teed maakonna teedewõrku kirikuteede hulka
üleswõtta: 1) tee, mis wersta pikkuselt
läheb Koigi wallas Päinurme koolimaja juu
rest Jmawere walla piirini, 2) tee 3 wersta
pikkuselt, mis Lehtse wallas Nahe koolimaja
juurest läheb kuni Suurekõrwe taluni.
Alkoholiliste jookide müügi lubasaami
seks oli terme rida palwekirju sissetulnud,
peaasjalikult Türi alewist. Teiste hulgas oli.
Tapa alemiwalitsuS sellekohase palwekirjaga
esinenud, milles rõhutatakse, et kui alkoholi
müügi luba ei tule, siis puuduwat alewil
sissetulekud koolide ülalpidamiseks.

Weimer (kr. rhw.) kõneleb pikemalt alko
holi lubamise wastu, mis iseseiswatele põhjust

annab teda «seltsimeheks" kutsuda. Hääleta
misel jääb maakonnanõukogu 8 häälega 6 era

pooletuks olekul endisele põhimött. seisu
kohale, maakonnas alkoholiliste jookide müü
mist mitte lubada. Nii kiiduwäärt ja ideeline
kui see otsus ka ei ole, ei anna ta siiski soo
witud tagajärgi. Keelust hoolimata on müügi
kohte (muidugi salajasi) maakonnas, iseäranis

alewis, terme tihe wörk. Sellega saab wõi
mälus teatawal parafiitlisel kihil hästt elada,
kuna ju neil nende rikkal, sissetuleku juureS
mingisugust trahterimaksu maksta ei ole ja
ka tulumaksu ci saa küllasel määral peale
panna.

Maakonna weekommisjoni walitakse nõu
nikud J. Paalberg (rhwer.) ja T. Sipsaka
(põllum.). kandidaatideks Kuuskler (põllum.)
ja Weimer (kr. rhwer.).
Lubatakse järgmisi uusi laadapäiwi pidada:
Tapa alewis 12. ja 13. weebr. ja 10. ja 11.
sept., Weinjärwe wallas Waha külas 12. jaan.
Satissallsioon.
«Karistus oli Tema Peal".
..Jumala tall, kes maailma patud Van
nab".

Need sõnad on elawad usu awaldused.
Tuleb mõistus, hakkab targutama.
Küsitakse: Kuidas wõib üks miljonid
Urnastada?

Tekiwad teooriad ja dogmad.
Üks kuulsamatest on GaintorburZ
mi (f 1109) oma, tuntud kui satisfaktsioo
ni õpetus.
Käib nii:
..Patt on Jumala Hit haawamine. Ju
mala õigus nõuab tasu. Tasu, kui karistus
on wõimata, sest Jumal on armastus. Ini
mene nõrk olemus ei suudagi tasu an
da. Sest Jumal on suur, tema haawamine
patus ka nii suur, et inimesel üle jõu käib.
Jumal ise ainult suudaks tasu anda. Kuid
seda peab andma süüdlane inimene. Nii
on tasu wõimalik ainult Jumalinimese läbi.
Inimese nägu. Jumala puhtus. Jeesus
Kristus tõi tasu elu ja surmaga. Surm oli
wabatahtlik, mitte sunduslik. Selle ülemää
rase teene annab Inina! inimeste heaks, keS
tunnistawad Kristust."
Nii lühidalt „Gu.r Dens homo?" sisu
(Miks Jumal inimene?)
Wiiga loogikalik mõttekäik. Ometi mi
dogi. mis siiski ei «rahulda" meie põlwe.
Ennem juba pöörame tagasi müstilise
looriga kaetud piibli sõnade juure.
Kuid dogma on dogma. Tema jõud on
selgus ja järjekindlus. Ilma dogmata ei saa
olla. Usk on ju ka ilmamaade läbitav
atud, põhjendatud kuni wnmas» wõima
luseni.

Kuid dogma otsib ajakohaseid worme,
mis waigistawad ka uue aja inimest.
Tõesti on ka settel õpetusel oma liiku
mine.

Üks uuematest usuteadlastest, Rittelmey
er, wõtab selle hästi kokku kui neljasuguse:
1) mütoloogilisest lunastusmõistest psü
bsloogilise poole,
2) trautzendentsest empiirilise poole.
3) juriidilisest eetilise poole,
4) rituaalsest usulise poole.
Mütoloogiliseks lunastusmõistekS loeb
tema kõige ilma pärispatu ja pärissüü tule
tamist Aadamast, kelleS kui esiisas kõik ini
mesed temaga üheS langesid. Sellest lunas
tamiseks Pidi siis muidltgi ka jms Aadam,

autasu.

Lõpuks esinesid isefeismad tttepanekuga,
nõukogu koosolekute protokolle täielikumalt
kirjutada. Läbirääkimiste järele otsustati
protokollidesse ülestähendata nõunikkude ärcv

minekud ja tagasiilmumised koosolekutele,
protokolleeritud samoad otsused ja ka kirjalt
kult sissecmtud teadaanded.

Koosolek lõppes kell 5410 õhtul.

Semikoolon.

Tartus selgus keskjuhatuse aruandest järg liidide organisatsioonidel kamatsus möödu
nud sügisel koumerentsi kokku kutsuda, mille
Organiseerimise alal, mis on ühingu kohta meie ühingu seisukohta paluti. Kesk
peaülesandeks, ei ole häid tagajärgi saamu juhatus leidis, et niisuguse koumerentsi ära
tatud just wiletsa majanduslise seisukorra pidamine just uute rajariikide huwides sei
tõttu. Et 1921. a. eelarwest organisaatori sab, kes ilmasõja inwaliidide olukorra pa
palkamiseks ettenähtud summa maha kustu rändamiseks küsimusi üksinda lahendada ei
tati, siis ci olnud keskjuh. wõimalik midagi saa, ja otsustas mainitud konwerentsist osa
suuremat korda saata organiseerimise alal. wötta, sest wahepeal oli rahwasteliidu rah
Maid on püütud ainult koha peal jõudu wuswahelise töötoimkonnaga läbikäimises
mööda tööd teha. Tegewate jõudude puudu nii kaugele saadud, et see nõus oli põhjus
sel sai Laiuse osakond likwideeritud. Seda mõttelikult Genfis rahwuswahelise töötoim
silmaspidades on keskjuhatus käesolewa aas konna juures osakonda awama, kellele alluk
ta eelarwesse wõtnud 218.800 marka tege sid rahwuswahelised inwaliidide hoole
liku organiseerimise kulude katmiseks, mis kandesse puutuwad küsimused. Muuseas
ühingu asemikkude kogu poolt läbiwaadatud peeti toimkonna algatusel Genfis 12. ja 13.
ja heakskiidetud. Organiseerimistööd ka septembril nõupidamine, millest kuus Eu
watsetakse teha suuremal alusel, milleks on roopa suuremate inwaliidide org. esitajat osa

mist:

töö- ja hoolekandeministeeriumist muretsetud

wõtsid, esitades 4.700.000 liiget.

kõikide inwaliidide aadressid ja muud tea

Ühingu häälekandja «Jnnxilndt" on ilmu
nud 6 kahekordset nmnmert, millede wälja
andmiseks kulutatud 37.800 marka. Toime
tus asus Wiljandis, kuna nüüd see Tallinna
üle on wiidud, kust ka lehed otsekohe liikme

ISrwa maakonna walitfufe
ted.
1922. a. eelarwe.
1921. a. algul ol ühingul 28 osakonda
(Maakonna nõukogu poolt 7. skp. VaMu 1465 pärisliikmega ja 1286 toetaja liikmega.
wõetud).
Aasta jooksul on asutatud Wõhma ja Nissi
Tulud:
osakonnad, kuna Laiuse osakond,
Liikumata marandustst maksust 6.786.571 m. missuguse liikmed Tartu osakonda üle läk
Sissetulekmnaksust 2.500.000 m. sid. Praegu on ühingul 29 osakonda 1668
Äritunnistuste maksust 125.000 m. pärisliikmega. Surma läbi on ühingust
Maakonna maksud 394.500 m.
1921. a. jooksul 11 ja teadmata põhjustel 4
Majandusoperatsioonidest (nor
liiget lahkunud, peale selle wäljaheidetud 3
miwilja wahetasu) 300.000 m.
liiget.
Sissetulekud taludest 10.535.765 m.
Keskjuhatus on koosolekuid pidanud: kor
Maakonna haigemaja sissetulek. 969.975 nt. ralisi 22 ja erakorralisi 4.
Riigiwalitsuse toetussummad 595.000 nt.
Rahwuswahelise ühinemise ala! on läbi
Mitmesugused sissetulekud 1.420.000 m. käimisesse astutud mõnede wäljamaa orga
Laen wabariigi walitsuselt puu
nisatsioonidega, kes meiega ühel alusel töö
dnjäägi katmiseks 9.000.000 m. kamad, seistes wäljaspool partei poliitikat.
Kokkit 32.626.811 m. Mitmete suure tähtsusega rahwuswaheliste,
inwaliidide elusse puutmvate küsimuste la
Kulud'?
hendamiseks oli Euroopa suurematel inmaWalitsus ja nõuiÄgtr 948.000 m.
Administratiiw kulud 613.000 m.
Põllumajanduse kulud 1.162.800 m
Majanduskulud 1.262.400 m.
Waranduse muretsemine 775.000 m.
Sekretariaat 687.000 m.
Mitmesugused kulud 431.600 m.
Hariduskulud 12.283.100 m.
Tagawara summa 372.738 m.
Tüö- ja hoolekandekulud 2.013.900 m.
Taluda majapidamise kulud 9L59.473 iw
Terwishoid 2.277.800 m.
Kokku 32.626.811 m
kes lunastas, füüsiliselt pärispatust waba
Seega on eelarwe walitsuselt lubatud lae
olema. Selle wastu tuleb lunastamist nu 900.000 m. abil tasakaalu wiidud,
mõista kui hingelist wabcmemist ja uueme kuna endine tühjaks tunnistatud eelarwe
mist.
14.680.512 m. puudujääki näitas. Uues eel
Trantzendentne lunastusõpetus paneb rõh arwes on kärbitud peaasjalikult Maranduste
?u Lunastaja präexistentia peale (olemine -muretsemise, hariduse ja hoolekande kulusid
enne maailma algust). Selle metafüüsilise
Skn.
iseloomu aseme! humitab meid hoopis enam.
et ajaloo kestes reaalselt ilmus kõrgem usu
line ilmutus Kristus ülema intuitsi
sonina, ühes eetilise energiaga.
Juriidilise lunastuse asemele, kus ühe
süü teise läbi tasutakse ja süüdlase heaks ar
watakse, astub määratu usuline-kõlbline
jõud, mis inimese hingeelu radikaalselt üm
'

ber loob.

tele kätte saadetakse.

Arstiabiandmine on wõimaldatud haige
mata ja sanatooriumi saatmise läbi. Suurt
muret on sünnitanud sõit raudteel, milleks
priipiletid mitte ei anta. Ka on sellekohane
palwe sõja terwishoiu peawalitsuse poolt ta
gasi lükatud.

Rahaline loterii on hästi korda läinud,
kuna ühingu Postmarkide müük kahjuga
lõppes. Ajakirja «Põhjatähe" wäljaandmi
sest loobus keskjuhatus, silmaspidades et lehe

wäljaandmiseks wähe kaastööd kokkutulnud
ja seegi sedawõrd nõrk, mis kirjastamise pu
hul seltskonna arwustust wälja ei kannataks,
ja teiseks puuduwad ka summad kirjastami
seks.

Puu ja witsatöökooli organiseerimisele
asuti 1. mail l. a. Tööriistad ja muud õpe
abinõud saadi tellimise järele oma wabri
kutest, ja tarwisminew materjaal, kuna osalt
ka Saksamaalt materjaali telliti. Saadud
materjaal on kõik juba ümbertöötatud ja
nüüd algab jälle uus sisseostmine. Sangas
te mõisast on lootus Pajusid saada, kuna roo
gu ja kookusnööri Saksamaalt on tellitud.
Senini on walmistatud igasugu tarbeasju
ja korwmööblid. WUmaste järele on ise
äranis suur nõudmine. Wärwilisi töid, mil
lede juures enamalt jaolt wärwitud laaste
tarwitakse ja mis oma odawuse tõttu nõuta
wad on, ei ole senini walmistatud wastawa
te ruumide puudusel. Produktsiooni müü
miseks on awatud oma ~en detail" müügi
koht.. Töökojas walmistatud saadused kroo
niti üleriiklisel näitusel 11. auhinnaga. Prak
tilise töö konnal antakse koolis teisel õpe
aastal ka teoreetilist õpetust korwipunumise
alal tarwitatawate materjaalide, tööriistad
jne. walmistamise, kaswatamise ja tarwita
mise kohta. Praegu on töökojas 7 õpilast.
Pea on loota ka kooli registreerimist hari
dusministeeriumi poolt. Kooli juhatajaks
on hra Bundt. Tegelikka töid juhatab wi
lunud korwipnnuja Karl Tammerich. Peale
selle on Tallinna tehnikumi õpetaja Th.
Ussisoo ilma tasuta lubanud kaasa töötada.

ys
Rttuaalne mõiste on köidetud ohwrigai,
mida Jumal tarwitab. Selle asemele as
Wirnmaalt.
tub Kristuse surmani truu kuuluws Jumala
armust ja osadusest, mis päästab petlikust Õpetlik kino kooliõpilaste tarwis etendust
ilma olust ja sisemiselt Mõidab Jumalale.
alanud.
Kõik see ei tähenda mitte endise õpetuse
Keskkooli
direktorile
konwerentsil 27. ja
täielikku eitamist. Sest seal on külgi, mis
28.
märtsil
s.
a.
arutati
muu seas ka küsi
Määrtust ei kaota, nii 1. punkti all Kris
tuse ajaloolisesse ühendusesse seadmine (kaks must selle üle kudas õpilastele mõistlikku
Aadamat): 2. p. ei tarwitfe ajaloss il meelelahutust saawutada. Kuuldi tõsiselt
munud ülem intuitisioon mitte olla ilma selle üle kaebawat, et wäikestes maakonna
metafüüsilise tagaseinata: 3. p. ilmasüüta linnades ja alewites õpilaste mõistliku mee
kannatamine teiste asemel (-vicariter) ei lelahutuse eest hoolitsemine wäga raske on,
kaota oma mõju: 4. p. ohwrimõte jääb igatahes palju raskem kui pealinnas wõi
Tartus. Rakwere kuulub ka sarnaste linna
ikka sügamaks.
Satisfaktsiooni haawamise tasu ei de hulka, kus õpilastele wäljaspool kooli
wõi Jumal nõuda keskaja rüütli kombel. Et ühtegi ei ole suudetud pakkuda. Nüüd on
saadan teda nõnda wõiks, sellest on am aga Raktveres asi selles mõttes paranenud,
sest Eestis töötama ..Ameerika noortemeeste
mugi loobutud.
ühingu"
juhatus on Rakwere koolitegelaste
Lunastust on aga tarwis inimesele —j MOOft WEINIKAUPUISiTS
kurjast, ülekohtust, kõigist patu tagajärge le ja linnawalitsufele wastu tulnud ja omist
õpetlikuist
kinopiltidest
lahkelt
iga
nädal
dest.
mõned kasutada annud. Esimene õpilaste
LACRIMfI CHRISTJ .«• Vl. ÕZS
Kaks Lunastajat tunneb maailm
kinoetendus oli 5. aprillil s. a. kinos ~Uni°
Kristus ja Buddha.
- MfILVfISIA « er;d
Kaaluge kõik läbi. Siis leiate. Buddha on", kus kohte üle 300. Kawas olid palad
jääb meile Mõõnaks. Tõsist Kristuse wastast botaanikast, zooloogiast, maadeõpetusest (Pa -ž MONTECHIARO OASTI V •» f5O
riisi linna 40 pilti ja Kaliforniast), üks
Teie aga ei leia.
- • 650.Ja kõik praktilised, tehnilised lunastused draama ja üks naljapilt. Hind oli õpilastele
riiklise hoolekandeni teostawad kõige pare palju kättesaadawam kui harilikku kinosse,
mini selle maimus, kes „wõttiS sulase näo kõigest 10 marka õpilase pealt ja peale selle
CIPRO PRSSITO ~ 7ZX-i
enesele ja jäi sõnawStlikuks ristisurmani". oli kinematograafi omanik herra K. üle 50
See truudus on ühes kõigi teiste eeldus waesele õpilasele ilma tasuta etendusele pää
semise wöimaldanud. Et õpilasi ühe seansi
tega enam kui Satissaktsioon.
See ..satissaktsioon" tuleb kasuks inime tavwis liig palju oli, siis sai 3 samasisulist
sele, kes Kristuse kujus näeb kindlustust elu seansi korraldatud. Kinos käisid 868 õpilast.
ja tööwäärtuse kohta, iIMU et w«j» »lekS Esimese õnnestanud katse järele saamad uue
sisuga etendused õpilaste tarwis iga nädgl
meelt heite.
teisipita» ja kesknädal korduMG.
„Xtm* WfrtoN l»tt -» »*ÜC Wewi» wl000 —"
NUd"- E. &
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hooltkandes eestkätt teoreetilise õpetuse km
ka joonistamise eest. Rahapuudus takistab
tuntawalt koolitööd.
Hra Nylenderi poolt on kingitud ühin
gule 50 tiinuline maatükk Suursoost Hei
lamaal, mida aga senini eksploateerida ei ole
saadud. Kindral Laidoneri nimelisest kapi
taolist on liigetele abi antud.
Ühingu uus põhikiri sai registreeritud
20. septembril 1921. a. ja on kättesaadetud
kõikidele osakondadele. Asemikkude kogu
Poolt on ühingu rinnamärgi ja lipukawad
wastuwõetud. üleüldiselt on keskjuhatuse!
suured ülesanded täita olnud, mida on püü
tud jõudumööda korda saata.
Aruanded kohtadelt.
Tallinna osakonna aruande kandis
ette Seeberg. Osakonna! on 530 liiget.
Suuremaid toetussummasid ei ole saadud,
mispärast ka töötamine piiratud oli. Wõrd
lemisi hästi on töötanud rätsepa ja kingsepa
töökojad, kus tööd on leidnud kingsepa õpi
lastest 17 ja rätsepatest 5 õpilast. Tööd on
antud 50 inwaliidile, arstiabi 18 inw., kor
duiuaid ja ühekordseid toetusi on antud
189.000 marga suuruses. Jnwaliididel on
ka oma esitaja linnawolikogus.
Tartu osakonna aruandja Lepik tä
hendas, et eriti seltskonna km ka ametialu
tuste poolt wäga lahkel käel waStu on tul
dud. Toetussummasid on saadud linnawa

Peale nimetatud aruannete kanti weel
terwe rida aruandeid osakondadelt ette.
Põhikirja muutmise küsimuse üle waiel
di mitu tundi, kuid mingisugusele otsusele
ei jõutud.
Kongressi esimene päew lõppes kell H 7
õhtul.

Kongressi teisel päetval
jatkati tööd kell %\\ hom. Jatkati läbi
rääkimisi põhikirja muutmise üle. Üliõpi
lane Villmann tegi ettepaneku läbirääkimisi
lõpetada, sest eilasel koosolekul kukkusid kõik

uuendused läbi. Lõpuks otsustas kongress
wana põhikirja mitte muuta. Tallinna esi
tajate poolt soowitati tarwilikud muudatu
sed keskjulMtusele saata, keS siis asemikkude

kogule kinnitamiseks ettepaneks, kuid see et
tepanek kukkus läbi.
Keskjuhatuse 1922. a. eclarwe.

Eelarwe oli tasakaalu wiidud 3.231.2õ(X
marga 93 penni peale.
Sissetulekud:
1. Ettewõtetest 2.949.759 m. 93 p.
2. Mitmesugused sisset. 281.500 m. —p.

nud. Üliõp. Villmann rõhutas, et Tallinna
ÜKool.
esitajad tahaivad kõike maha lõhkuda, ja pani
ette eelarwet kogu ulatuses ilma muutus
Prof. Dr. H« Mutschmaun
teta Vastu wõtta. Ettepanek Võeti Vastu.
on
haridusministri
ettepanekul Oxfordt üli
Eelarwe harutamise puhu! tehti kibedaid
etteheiteid witsatöökooli juhatajale, kes ole kooli suwekursuste aukorrespondendi nime
wat Võhik omas ametis ja elab Tartus, ku tuse oma peale wötnud.
Põllumajandusteaduskonna üliõpilased,
na kool Tallinnas asub.
kes põllumajanduse arenemise tutwustamise
Riiklise hoolekande üle
otstarbeks iväljamaale sõidaivad, pöörasid
esines referaadiga töö- ja hoolekandeminis ülikooli Valitsuse poole palwega neile toe
teeriumi esitaja Kirikal. Referent andis lii tusraha määrata, sest et sõidu ja sealse elu
hikese ülewaate riiklisest hoolekandest meil tingimised majandusliselt neile Võrdlemisi
ja Võrdles seda teiste riikide korraldustega tuntawaid raskusi teeivad.
Et ülikooli walitsuse! Vastawad kredii
sel alal. Selgus, et meie mwaliidid Võrd
lemisi teiste riikide inwaliididega heas sei did puudusid, ei Võinud ta nimetatud üli
sukorras on. Võeti Vastu kaks resolutsioo õpilastele abiraha määrata, neile siiski nii
wõrd Vastu tulleS, et ta nende palwet hari
ni:
1. V. üleriikline Vigastatud sõjameeste dusministeeriu-.ni ees toetas. Nüüd on ka
kongress palub Vabariigi Valitsust, et kõiki haridusministeeriumi poolt eitaw Ivastus
de ilmasõja inValiidide praegused pensiooni järgnenud, kel ei ole Võimalik krediitide
puuduse! palmet täita.
määrused saaks tõstetud 400^.
. .000. ... »
2. Vigastatud sõjameeste ühingu V.
kongress ärakuulateS ettekannet hoolekande
kMsid.
üle leidis, et rahwaVäelaSte ja nende pere
kondade pensiooni seaduses tingimata muu
Tallinna bZrs? kuGeSel.
datused tarwilikud on. Esimeses järjekorras
li. aprillil im*
nõuaks muutmist seaduse § 30 p. 1 selles st
fi 5 p ttl
his, et inwaliididele pensiooni edasi makse
W akuut» Tehtud OFtiai Müüjad
takse, seni kui pensionääri sissetulek mitte
I ftaelftcliit* 1430 1475 1480
1 Öollac 333 336
kolmekordse reamehe pensiooni täismaärale
ei Vasta. Samuti on tarwis täismäärade 100 6«ff« riinmaeZs 1171/» 120
m.irfa 620—625 62) 625
ühtlustamine ehk täismäärade liikide Vähen 3101(Soom»
0 iHoot i feoJ>až 8725 8775
damine Soome eeskujul kiires korras läbi 101 Daan! kcasm 7130 7075 7125
ldO fmt! 3«>60 3085
Viia.
Hollandi gulSSitll? 326 0 12700
Kongress tegi keskjuhatusele ülesandeks: 300 100
Läti rubla 127'/» ILSi/s
1) wäljatöötada pensioomseaduse eelnõu, 100 Thieho-Zlo«aküa kr. 650 655
1 Kula rubla 165
milles tähelepanu leiaksid kõik käesolewal
100 Helweetsta franki °—
kui ka endistel ühingu kongressidel selgita 100 vlorru
krooni

Kokku sissetulnud 3.231.250 tn. 93 p.
Väljaminekud:
1. Juhatusele 370.260 m. P.
2. Kommisjonidele 26.300 „ —„
3. Majanduslised kulud 35.600 „ „
kitsuselt 100.000 marka, maakonnawalitsuselt 4. Varanduse walitsem. 35.000 —„
100.000 marka, kindr. Laidoneri kapitaalilt 5. Organiseerim. peale 218.800 .. „
6. Ettewõtetele 1.814.200 „ „
75.000 marka ja peale selle oli Vabariigi
aastapäewal sissetulnud pidudest ja anne 7. Mitmesugused kulud 91.859 „ —..
tustest 224.000 marka. Kõik need summad
Kokku wäljam. 2.092.019 m. 27 p.
saamad kasutatud töökodade sisseseadmiseks.
Rahalist abi antud 58.000 marka, ainelist
Aruande järele on lootus korraldatawast
abi 8000 marga suuruses ja laenudena loteriist saada 2 miljoni marka, peale selle
210.000 marka. Liikmeid oli 333.
korjandustest 500.000 marka ja pidudest
1000 LsweU rubla
Viljandi osakonna aruande kandis 300.000 marka. Suuremaks wäljamineku tud praeguse seaduse puudused;
2) mainitud eelnõuga esinedes, kongressi
ette Pohla. Abi on antud imvaliididele summaks on toetusraha Vitsatöö koolile
12 korral, toetusraha 5 liikmele ja kohti 404.200 marka ja palkadeks ning kantselei nime! Vabariigi Valitsuse ees töö- ja hoole
Berliin, 10. apr. Kursid. Naelsterling
kandeministeeriumi kaudu, paluda seda eel> 1319.30: dollar 297.87; Hollandi guldenid
muretsetud 2 inimesele. Sissetulekuid on kuludeks 370.260 marka.
olnud korjandustest, loteriist jne. 156.646
Eelarwe arutamisel tehti Tallinna osa nõu Riigikogule kaalumiseks ja maksmapa
11435.65. ETA.
marka 25 penni. Osakonna! on kawatsus konna poolt ettepanek juhatuse liigete ja nemiseks ette panna.
ooo
saapatööstust awada, milleks eelarwe 2H teiste ametnikkude palkasid wähendada, mis
Kongress lõppes pühapäeVa õhtul.
miljoni marga peale kokkuseatud, kuna prae läbi kukkus. Tallinna osakonna poolt tehti
J. M.
gu ainult 50.000 marka on olemas. Liik etteheiteid keskjuhatusele, et see ei olewat eel
Wastutaw tohntaja: Joh. Viik.
meid on 66. >m r'fi;.irtwnr
armetu küllalt nõuetek wastawalt kokkusead-.
Väljaandja Osaühisus ..Teataja".
RiM se PSlewkiwitöõs;«se luhaius
tuulutab feega, et 24. aprillil 1522 a. kell >2 päeval on Juhatuse ruumides Tal
linnas, Lai tän. nr. 54, kinnine Wähempalkuminc
KohNa õliwabrllu liwist peahoone

LaeuMMuikludele >- merimeeslele
tähelepanemiseks!

Teatame, et oleme endi laewatarbeainete kanpluse ja ladu käesolewa
aasta
nawigcttsioom ajaks igas?g-ste laewatarbeainete ja nawigaifiooni inst
ehitnstoäde peale Kohilas.
rumeuudega täiendanud, ning pakume oma ladust:
STölt tööd antakse wälsa ükstkhindade järg! vastavalt töökirjcldusele, rauaveloom
Teraotrosse jooksma takclashi ja wantide jaoks, tõrwa kauepitroSse (Ing»
tööd aga bunkri ehituse juures antakse ära ühes kogusumma?.
Pakkumisest osavõtjad esitawad ühes kiuni e pakkumisega Rentei kviitungi lis ja Wene kanepist), Manila trosse, laewade laternaid, kompasse, baro
meetrd, laewa kellasid, logisid, sekstante, plokke, igasuguseid wärwe, pateirt
Põlevkivitööstuse Juhatuse nimele sissemakstud kautsjoni üle:
a) betoonitööde pakkumise kindlustuseks . . . 50.009 mrk.
laewa põhja wärwe. pigi, tõrwa takka, purje riiet, purje ni.ti, purje nõelu,
b) kSigi teiste tööde pakkumise kindlustuseks. . 300.000 „
purje pritlisid, kaushisid j. n. e.
Nimetatud summad jäävad tööde oma peaie võtjatel kautsjoniks sisse kuni
Kaubad on wõzmalkult odawad. Merimehed, ennem
tööde lõpuleviimiseni.
kui
kusagilt
mujalt tellma lähete, tuulate meilt särale!
Pakkumiste wiimane vastuvõtmise termin on 24. aprill kell 12 päewar.
Pakkumised peawad sisse antama pitseeritild ümbrikutes.
A. S. TMlnm taewaWius.
lärelpaktumine on 26. apr Ml samades Juhatuse ruumides kell 12 päeval, kui
Laewa arbealuets suplus ja ladu
komisjon selle tarvilikuks tunnistab. i
Sadama tän. ur. 3, Tallinnas.
Plaanid, joonistused, töö eelarved ja lühemad tingimised on näha RiikUfe
P"lewkivltööstuse Juhatuses igal äripäeval kella 10--2. Sealtsamast saab ka töö
kirjelduse lehti, mis pakkumistest osavõtjatel täidetult sisse anda tulevad. i23i

Äelen« Siida

Iplttii

nimel makswusetaks tunnistada

mm
jlsseseade ja vacuum-apa
aat on müüa Narwas,
lCifem. ja kopjuhaig.)
Kooli tän. 6, krt. 2. S. Karja tän. 12, kõnetunnid
11—12 ja453
6-7. 4716

OUit saanvb suure s»ad«tuss sni iiscb premad seli
fti» « tottt atpü to id ja
r»w»lwrip kl. 6,35 ja 7,65.
Padruni tongid, loetud padru
nid kl. 16 ja 12, püssikolid,

' eltol õli, mis we.saapa mää

Kflupio ft Kontori

0 1 »s«« *1

rimiseks kõige pare.n on j. n. e.
Hmnad mõõdukad.

PüSstkaupluS

ni n il.

M $aiUP.
Pikkjalg ns. 6, SaNits

gj
'«-»»»- !
I phiHpp Schaefsr =
HB Paberi-, kirjutus- fa joonistusmaterE| Tauinn, Aarz» täa. 21, iv»etv«at 12-12.

Häid kaugele kokkulafkja d kahe
ja kolmeraudseid jahipüsse alati
suures Väljama litus saadawak,
nende hulgas ka üks kaheraudne

Eesti Laenupank wõtab wastu soowiawalduft weel ülejäänud kaupluste
ja kontoriruumide üürile saamiseks uues pangamajas. Tallinnas. S. Karja
tl. .10, mis luige ja hane jahi tän. 18. Ka pangamaja all olew awar eestorasnituum 7 kabinetiga
jaoks kõige kohasem.
antakse üürile. maid teate d saab äritundide jooksul Eesti Laenupangas
!W. Karja tän. ur. 12, kus ka plaanid näha on.
Töö wsdru- !
Eesti Laenupank.
wanker
müüa Su-ir Pärnu mnt.
nr. 83, krt. 8«

TTt I tttttx Tirmr 'r"Ä

Esloonla leaZer. i

MMM

fUfCttSbafaf, avriMl 1922»

Äolmapäewal. 12. aprillll

1)11(1)1 Kütt

Rahwaetendused

(Norg Büchneri näidend 18

Ssmaspäewal, 17. skp. 2. pühal

pildis,

,MarionV
Wolter Bromme opereti 2 tn.
Algus kell pool S p. l.
Androklus
ja lõwi
Btrnard muinasmäng

Ella Mak i ==

JSIÜKtt"

Ülestõusmise pühade
mangukawa.

kõpp teU '/äil.

Neljapaewal, 18. apr.
Lasteetenduseks.

Esimest korda.

Miks kewad
tulema Pidi.

ecfut'titasairo

Jliigo BBtQH'

1. jo 2. jagu
k waawses. 8 pildis.

Kesknädalal, 19. aprillil

Esmaspäewal, 17. aprillil
2. ülestõusmise pühal:
Lasteetenduseks.

Miks kewad

Ludwig Ganghoferi ja Marco

tulema Pidi.

lnlleil

|nwH«nMMWM
MMlkk
l» laittnill 1
peetakse ära 28. aprillil 1922. a. kell 6 p. l. panga
ruumides W. Karja tän. 12.

! T, E. Ralsseltsi Z
= loteriiga = |

Päewakord:

si*«iltitr tn e«adt Kada heaks J
3. pühal tülarl gümnaasiumi H
ruumides, Narwa mnt. nr. 1. H

A Sisfeminek wabatahtliku maksu eest. M
W - Juhatus. D

Juhatab R. Kull
Algus kell pool 8 õhtul

ileiaol
EStoonia kontsertsaalis,
€uuce neljapäewal, 13. aprillil

teistkordne ettekanne
«. {. jjiiMi
ml»mm
.Hmiar

Algus kell L Sht.
TeisipLewal, 18. aprillil
S. ülestõusmise pühal:

I Dühadett Müügile lastud eht W
U paberosfinbac >

E. M. O. segakoor <lOO iaulj.)
sümfoonia orkester.

Orelil hra A» kasemets.
Juhatab hra A. Šootttattn*
Algus kell pool 8 õhtul

Pöäselähed 50-200 margani
eelmlliigil Estoonia teaatri kass.

»SV»

IMMlMiOel

Lasteetenduseks:

!toci jn 1 mIMUr io
iociöiifciõii ip süfü ori lutit,
üB
> >/, «aeta 25 mk.; '/* tiela 50 mk. B
B RSudke kgalpool! B

Tõlkinud A. H. Tammsaare.

Brauningud,

A.Tuurandl dekoratsioonid.

jahipüssid ja padrunid on kohale jõudnud.

J. Fr Ybach Niguliste tän. 11. Kõnetraat 15—30.

Alga» kell v Shtul.

Ara Paul Piuua
tulu õhtu
„Rapoleon

põhipalgaga esialgu 5.000 marka kuus.
I Tempelmaksetud soowiawaldused tulewad Tee
deministri nimele anda.
! Belgia F. R. Orig.nal

Ühele komöödia, teisele draama.
4 maotuses.

Ma taimai

SSfflÄ KQütfiili 6! Suik*, ®®ÄB®Ä F ÄÄ®Ä®fil6ÄÄ fi B S ® Ä Ä
Illil iililMllSllSßlillZililll 1 IiIIIIIIIIII

KestnSdalal, 19. aprillil

MIIM J

Bonaparte^'
(V»s vietis).
R. Bossi 3 waatusline draama
Algus teü 3 õhtul.

Nakweres, Laial 17; telefon i^.

Pöosttähtede eelmüük iga pSew

teüo 11 —1 e. l. ja b--8 õhtul
Draamateatri kassas.

tl. JMMttffl
S«gu- ta st se haigused.
Kõnetunnid
10—12 ja 5-^-T.

Zkaastegewad: pr. M. LudigSinel (sopran), pr. W.We mVkomnnoff (alto) hra E.R»iga
(tenor), hra K. Wiitol (bass)

Teadaanne.
Teedemlnisteerluml koosseisus awanev 1-st
maist k.a. (soowitawalt kõrgema eriharidusega isikutele)

SZaljamäng 3 waawses.

Reedel, 21. aprillil

Sft7s

1. Koosoleku juhataja walimine.
2. 1921. aasta aruande kinnitamine.
3. 1921. a. puhta kasu jaotus.
4. 1922. a. eelarwe.
5. Walimised põhikirja järele.
6. Mitme ugused läbirääkimised.
Stthaitti*

WWU

P. Seppa lawastus.
Solist hra R. Bõõcke (eello)

Eesti Laenupanka korraline

jt Algus kell 2p. t J

jtii imiHir.
Vutotab Bi. Kull.
(Munapühade oludes)
Solistid: pr. A. Kakko (mezzo
sopran) ja hra P. Laja (orel) Richard Ledermann'! lasteks
pildis, laulude- ja
Algus kell pool 8 õhtul. j möödia, 6tantsudega.
Kolmandal tthawõttepllhal ]
Ulgus lell 3 päewai.
18. aprillil {
R. lewreinowt
.Estoonia" sümfoonia»vrk. |
32-ae Salva
..Kilgk WI«"
loplftri

Tallinnas.

rele y. Anto.

liii litti

Silma

Eesti Laenupank

Laste muinasjutt kolmes waat.

Algus kell 3 päewal.

Estonia sümfoonia orkestri

M alumiinium» ja klaaSnõufid j. m. k« 1166

Algus kell pool 8 õhtul.
PLKsMhed 50—350 margani eelmüügil tSaatri kassas.

Thrzse Lehmann Haupti jä

Teisel lihaw?tte plihal, 17 apr.

1 labidaid nr. 5,6, 7, |

11* UQ stus (Clair de lune) Debussy.
Klawtril G* Joffe.

Algus tcD 8 dhtul»

Pühadeaegne
mangukawa.

Trocineri draama w.

1 sõnnikuhange, I

10. Eksootil ne tants
(Danse fantastique) Hoerschelmann.

(Rahwaetendufe hindadega)

Algus tell poolB õhtul.

Valeni pulm.

1 Kjttfrplckfi «<«*« «ogetoafe* |

Bernhard Shaw

Algus kell pool 3 p. l.

jLrele kohalikkudesse oludesse
kohendanud Alilli Mallikas.

= plaslika-öhlu.
Stftattct
I. 1* Awatants (CortÄge) Debussy.
2. Oksildus (Veentuliba) Melngailis.
3. Igat us (DÄsir Caresse dans£e Skriabia
4. Wäike mask (Humoreske) Dvorak*
11. 5. Con f.oco (Bacchanat) Chopin-Liszt.
6. Ninett (Capriccio) Brahms.
; 7. Melankoolta (Etude) Skrtabin.
j 8. Halb südametunnistus
! Det onda samvetet) Palmgren.
ID. 9. Hoog (Valse) Brahms.

Wiimast korda

Aja-koja jant S mtlrgelis Tont
Jn pekoweni ja Carl Mathernt

teine ia wNmane

jl TaMun Plkk taru 12, Unetu t»—Z6. W
g Soowttab ladust: g

tilgu» UH 8 õhtul,

Laste muinasjutt kolmes waat.
4 waat.
Therese-Lehmann-Haupti järele
Algus kell pool 8 õhtul
H. Anto.
C. Türki lawaswsel.
Teistpüewal, 18. skp. 3. pühai
Algus kell 3 päeroal.

Leo Falli operett S w.

| O N Maamees 1

Harju tän. 24.
1041

Palwe.
Waene perekond wäikeste las
tega kannatawad külmas toas
suurt puudust. Isa on roigane,
haige ja kauemat aega tööta.
Paluwad südamest häia inimest
pühadeks aidata rahaliselt ehk

aineliselt. Aadr.: W. Datarei
! tän. nr. 2, kr. 7 ehk f. L t.
#Rr. 34V7."
12X8

—vaiu—

2. Beethoven. Eonata op. Wl.

Wõtab raha hoiule, jooksvale arwele ja tähtaja peale,
maksab s—7°/0 aastas. Annab laenusid mitmesugusel ku
jul ja kindlustusel toimetab raha edasisaatmist teistesse
linnadesse ja ka wäljamaale. Ostab ja müüb wälisValuutat ja tshekke. —-

2.

Mja Kinmlusselt ' Agenluyr:

Eeskawa:
1.

1. Bach-Tausig. Toecata t fuga.

S. Chopin. a) Noeturne nr. 17.
b) Scherzo nr. 3.
L Echumann o) Des Abends.
b) To eata.
5. Liadow. o) Preludes d-moll,
l -moll.

b) Valfe fis-moll.

6. Glafunow. a) Pcelude Des
dur
b) Gavotte.

Kinnitab tuleõnnetuste wastu liikumata ja liikuwat wa>
randust. - Teatab oma attsionääridele, et peakoosoleku
otsuse põhjal 1. aprillist s. a., maksab 1921. aasta eest
aktsia pealt 37 marka 50 penni dividendi. Juhatus.

7. Wagner-Afzt. Jfoldens Lie
bestod.

8. Liszt. Etuve nr. 10 f-moll.

Algu» kell pool R ihtul.
Paäsetähed iv—SA)
teaatri k«»s«».

U.-S. «ühiselu" trükk, Talli»znaD.
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