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flikt lahenemas. Piiririikide desar meeri mise kawatsus.
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EeSti saadiku märgukiri Wene valitsusele optantide varanduse kinnipidamise kahta.
Laewasõidu-amet likwibeeri rakse.
Itaalias tehakse 1. mai pühitsemine sunduslikuks.
Berliini linna eelarwe puudujääk üle ühe miljoni marga.
Saksa monarhistide juht Dr. Kapp waugistatud.
Vene monarhistide sepitsused Rumeenias.
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Kõnelewad: Joh. Kester. M. Martna, Al. Tamm ja W. EraitS.
Algu» »e« 7 õhtul.
Sissepääs waba. Pikemalt Iche tekstis.
de elvaktwerimisi sa Dublini sadamas oli
Saksamaa kaunistab N. We
K. S. »Idee" a^utttjad.
eila smrr liikurnu»? Ajutine walitsus on ik
net.
ka weel ametis põhiseaduse fanxi kallal..
ETA. London, 18. apr. GettttaS allakir Kommisjon, kelle ülesandeks oli ajutist kawa ginud. Niidid wiiwad Brrkarestist ühte
jjutatud Wene-Saksa eraldilepingu esimene kokku seada, on oma töö lõpetanud, kuid aju Berliini eksportfirmasse (Lindenstr. 31).
artikkel sisaldab nõukogude walitsuse tunnis tine ivalsiius on mitmed parandused ette mis Wenemaa jaoks naabrimail olla sala
tamift de jure Saksamaa poolt. Edasi kustu
pannud. ETA.
kuulamist korraldanud. Wandemehi olla
tatakse wastastikku kõik sõjawÄad. Juhtrv
toetanud bolshevtkkude teenistuses olew
Piiriluseföda merel.
urisel, kui Wenemaa lväljamaalaste natsiona
kindral Brussilow, polkonmikud Krasnopee
liseeritud warandnsed tagasi annab, saab
Wõitluscd Saksa salakaubnwcdajatrga.
row, Seledevnitsow, Olepnikow, Paultgen
Saksamaa enamsoodustuse osaliseks.
Soomlased kaebawad, et Eesti piirituse ja teised Wene staabiohvitserid.
lj H. Pulsi il
vedajad neile rohkem pemvaln teewad, km arvatakse ühendrsit olevat Miljukowi tap
Piiririikide desarmeerimife
armsa naabri ja sugulase poolt just soovitav misekatseaa.
kawatsus.
oleks. Samasugune, kui mitte suurem hä
Selle teate toob „Berl. Tageblatt". Ta
ETA. „Berlmer Tageblatt" 13. aprilli? da, on norralastel ja rootslastel sakslastega. näitab jälle, et mitte ainult väljamaal, waid
kuuleb Genuast, et Lloyd George'il kawatsus Norralased on Saksa salakaubavedajate ka Wenemaa! salajõud töötamas on selleks,
olla kõige wöheinalt piiririikide desarmeeri püüdmiseks koguni mõned ristlejad ametisse ct kokkupõrkeid esile kutsuda Wenemaa ja ta
tätuli, W
mist läbi wim. Piiririigid aga, et sarnast pannud. Hiljuti on iibel niisugusel, tollirist naabrite wahel ja et selle juures enamlaste
sammu ette wõtta, nõuda kindlusüvst Wene lejal „Bellil", Saksa kutteri ..Blitziga" pä teenistuses seiswate tähtsate wõimumeeste
knaa wastu.
ris tõsine asjatoimetus olnud. Ta silmas käsi tegev on.
ühel wahisõidnl Skagerrakis wiimast Norra
~«s^ä^9BMaen»aa««asfld^i^hJ
Ameerika osawötmine wõi
rauna poole purjetaroat. Selle asemel, et
wstlik.
ristleja käsn peale seisma jääda, katsus
Eesti märgukiri optantide kraami asjus.
ETA. „Daily Telegraph" teatab, et kui ..Blitz" plehku pista. Nüüd algas metsik
ETA. 11. aprillil pööras Eesti edusta
Genua konlverents eduga töötab, ja tema jaht, ja kui wabc kahe laewa wahel siiski
ja
Mosktvas
Wene wälskomissariaadi poole
suurenes,
saatis
„Bell"
„Blitzile"
mõned
iseloom peaasjalikult majanduslisena püsib,
märgukirjaga,
tähelepanu juhtides takistus
granaadid
selga.
Üks
granaat
sattus
just
siis lõpuks ka Ameerika osawötmine temast
ÕMekuseZ isi karilssS.
..Blitzi" ninasse keset piirituse laadungi. te peale, mida Wene wõimude poolt Eesti
wõimalik on.
Selle Peale jäi kutter seisma ja ta meeskond optantidele nende warandufe kaasaviimisel
Saksa ja liitlaste wahelise konflikti lahendas. seadis enese wõitluswalmis. Kui norrala tehakse.
Ulakad
London, 19. apr. Genuast teatatakse: sed pardale tulid, tormasid sakslased neile
19.
aprillil
tehti
protokollid: Kari Ruu,
Eesti konsulaadid Prantsusmaal
Wsie stmrrngi, Wäikse liidn ja Poola dele kallale, algas äge võitlus. Oma pare
Paul Kala, Elfriede Sauna, Johan Mätli
ETA. Prantsusmaal. Marseillessis ja ku, Arnold Eisenbergi, Johannes Mentoki,
gaatide otsusel pandi Saksa delegatsioonile: utate sõjariistade abil jäid tolliametnikud
ette Wene-Saksa eraldi kokkuleppe pärast : lõpuks siiski wõitsateks. Saksa kapten wõeti Nizzas on Eesti konsulaadid asutatud. Kon Karl Johanseni, Ralf Kallismaa ja Alek
kommisjonist nr. 1, kes Wene küsimust aru ' tvangi, laew wiidi ühes ta peal olewa 5000 suliks Marseillesäs on berra Rudolf Busk, scmder Undi peale, kes joobnud olekus kinni
tab, mitte enam osa wõtta. Sakslastel jääb ' liitri piiritusega Frederiksstadi, kus ta ar Place de la Bourse. 11: konsuliks Nizzas
peetud. N i.
siiski wabadus teistes kommisjonides oma ! resti alla pandi. Umbes samasugune kokku herra Stepban Perny, Boulevard St. Bar
Protokollid tehtud.
tööd jatkata. Juriidilised eksperdid jõudsid> juhtumine oli „Bollil" salakaubalaeva thelemy, 8.
otsusele, et Wene-Saksa leping on Cannes'il ..Svipiga". Kaks tundi kestis tagaajamine,
19.
aprillil
tehti protokollid: Paljassao
Eesti konsulaat Gennas.
resolutsioonide murdmine, kuid ei ole teh' siis andis „Siip" alla, et mitte Põhja las-rel elutseva Wassili Wokkü peale, kes Pal
ETA. Eesti vabariigi konsuliks (He jassaare silla küljest 3 planku lahti Languta
mliselt Bersailles' lepingu rikkumine. Sak' tud saada. „Svipil" olnud Norra loetesse
sa delegatsioonile antud märgukirjale kirju° tulles 36.000 liitert piiritust peal, kinniwõt nnasse on nimetatud berra Kristopher Kiel nud ja ära viinud. Sild on riigi ivaran
tösid alla Prantsusmaa, Britannia, Itaalm.. mise silmapilgul oli sellest weel ainult 6000 landi. Eesti konsulaadi aadress Genuas on: dus ja kuulub Uue-Sadauta kapteni alla.
Jaapan, Belgia, Tsheboslonxtkkia, Lõuna-' liitert järel; kõik muu oli juba maale toi Via Fossatello nr. 16.
Kopli tän. nr. 12 kaupluse omaniku Teo
metatud.
Slaawia, Rumeenia ja Poola. ETA.
dor
Tammiku peale, kes üle määratud aia
Ameeriklane Eesti wabaduswõitlusest.
kauples.
Niisugused
kokkupõrked
ja
tagaajamised
Saksa monarhiftlaste juht Dr. Kapp
ETA. „Studies'i märtsi numbris kirjel
samuti on protokoll tehtud Anette Haani
on. nagu „Berl. Tagebl." teatab. Norra we
wangistatud.
tes igapäised asjad. Kuid ainult ristleja dab „New-Aork Heraldi" sõnumisaatja, iir teadaandel, tema kaasüürilise August Wed
ETA. Pariis, 19. apr. Kuulus Saksa mo „Bell" äratada oma suurtükkidega salakau lane Mac-Gullagb Eesli olusid. Ta leiab ro peale, kes Haani kodust äraolekul tema
nairhistlise mässujuht Dr. Kapp ivangistati bawedajate juures aukartust, kõigile teistele Eestil palju sarnadust lirimaaga. Eestit pandimaja pileti kellegile salaviina müüjale.
pärast seda kui ta Rootsist parvega Saksa Norra tollilaewadele hakatawat sõjariista tvalitsesid seitsesada aastat wõõrad mõisni Paul Liidimoisäle wiina eest pandiks lori
maale oli tulnud. Dr. Kapp wiidi Berlii dega waLtu. Wäljaspool Tindsbergi seis kud, kes rahwaft ei hoolinud ja lõpuks oma nud. Läbiotsimisel Liidimoise juures, Beckeri
ni, kus teda nüüd vangis hoitakse.
wat praegu umbes 50 võõrast laewa ja Nor mõistmatu taktika ohwriks langesid. Sama teh. nr. 6—48, leiti 2 toopi wiina, % toopi
sündis la liris. Wäga soojalt kirjeldatakse
Esimese mai pühitsemine Itaalias sundus ra tolliametnikud arwawad, et neilt wiimas Eesti vabadusvõitlust. Lõpuks paljastab piiritust ja 2 plekknõud. mis wiina järele lõh
nasid, niisama sai ka parldimaja pilet leitud,
te päewade jooksul umbes 170.000 liitert pii
itf.
Mac-Cullagh seda kihutustööd, mida paru mis kahjllsaajale kätte anti. N—i
riiust on maale toimetatud.
nite esitajad Inglise lehtedes Eesti wastu
ETA. London. 18. apr. Roomast tea
teinud.
Margused
tatakfe: Itaalia valitsus otsustas teha esi
PnudnZMk Berliini eelarwes'
19.
aprillil
iva
vastati Walentin Duh
mese mai pühitsemise sunduslikuks kogu
Üks miljard marka!
Postiagentuur awatud.
rowskilt. Balti teh. nr. 118, lahtisest Puukuu
Itaalias.
Berliini linna käesoleva aasta tulude
Warblas, Läänemaal on kohalikl, põllu rist aja jooksul 899 marga wäärtuses puid,
kulude eelarwe näitab puudujääki, mille meeste seltsi ühispoe ruumides „Warbla" ni° Anton .Kelmstrilt vaba 7(KX) marka.
Seisukord lirimaal.
me all postiagentuur awattkd, kus liht-, täht
Lvndon, 19. apr. liri ajutise walitsuse summa üle ühe miljardi marga.
N-i.
Lapse surnukeha leitud
ja
wäärt- ning Pakisaadetusi wastu wõetakse
esitajate Griffithi ja Collinsi konlverents De
Wene monarhistide sepitsnsed
ja mälja antakse.
Valevaga ja Brugha'ga algab homme uuesti
19. aprillil teatas Kopli tän. nr. 24-e
Numeynias.
Konwerentsi otstarbeks on tvägiwalla- tegude
maja
kojamees Wossili Milmilow, et tema
Baltiski kaubasadama aitade üleandmine.
Hulk wandemehi kinni WõetuB.
ärahoidmine ja arusaamatuste lahendamine
tväljakäigu kohta puhastades sealt sündinud
Samal ajal. kui Balti riikides Wene
Praegn on kawatsusel Baltiski kaubasa lapse surnukeha leidnud. N—i,
wastaste poolte wahel. Esimene koosolek oli
enne Lihawõtte pühi, kui weel Dublinis suur must-pmiasele monarhistide salaorganisat dama aitasid üle anda sadamakapteni toalit
Wigastused
hirm walitses, sest kardeti teist Puha, mis sioonile jälgile saadi, on samasugune salaor suse alla, kuni nad mõnele teisele tvastawale
19. aprillil jäi sadama» Saksa Mtrtticwwa
oli 1916. a. rahutuste aastapäewaks. Hirm ganisatsioon ka Bitkarestis awalikuks tul asutusele üle antakse.
on nüüd lahtunud ja õhkkond, milles läbirää nud. Kinni on wõetud: Krsowsky. Hwestik,
Wabasadmua ning igasugu kaupade lii ..Steinhösti" wäljalaudimise juures tööline
kimisi uuesti alustatakse, lootusrikkam. Ras Tfhuprow, Bechtold, Merkowitsch ja üks ru kumise ja hoidmise kohta käsivad määrused Tõnis Kärberg, eluk. Lasnamäe t. nr. 12.
kused kokkuleppe saawutamisekS on suured, meenlane. Läbiotsimistel leiti kahtlustawat on praegu kaubandus-tööstusministeeriumis allakukkuwate jahukotlide wirnu alla, mille
tagajärje! tema pahemalt jaiast wigastada
kuid Dublmi ülempiiskopi ja lord majori materjaali, nagu maakaartisid, broshüürisid, väljatöötamisel.
LOO
mi. -'d ,
viibimine konwerentsi! oitab seisukorda sõjaväelisi paberid ja kemikaaliaid. Buka
xesti Politsei on wanbemehi kolm kuujd iälMU» »nti igiegfe.
Wiimased teated.
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TÄtETNtfS T^Trnif
Genua kömerenls.

Wene - Saksa leping.
Ametlikult kannab Genua konverents
majandu S-komverentsi nime. Mitte
heast südamest, ega mõnesuguste ideaalide
pärast ei saatnud ligi neljakümne rahva vaZitsused oma esitajaid Genuasse, vaid tungi
vy vajaduse pärast. Selleks vajaduseks on
Euroopa äärmiselt kibe majandusime kriis.
Jõu Peale ehitatud Versailles' rahuleping
tõi võitjatele rahvastele ühe pettumuse tei
se järele: isegi need, kes Versailles' lepingu
tekstis ühte tähtegi ci luba revideerida
prantslased on sunnitud konverentsist osa
võtma, mille ainus olemasolu juba on Ver
failles' vaimu eitamine. Sest Genua kon
werentS on paratamata tingitud päevasel
geks saanud tõsiasjast, et Euroopa praegune
viletsus Parandatav on ainult rahvuswahe
lise kaubanduslise läbikäimise uuest: alusta
mise kaudu, f. a. et parandust ja majandus
lisest kriisist pääsmist võib t:ma ainult vae
nu lõpetamine ja kõigile riikidele ühe
suguse majanduslise arenemise võimaluse

liste küsimuste kaudu on Prantsusmaa kon
werentsi töödest mitmeti huvitatud; kuid
vastandina Inglismaale ei ole Prantsus
maa mitte huvitatud Saksamaa majan
duslisest toibumisest, n>aid sooviks Saksa
maad näha veelgi nõrgema kui ta on. Sel
lepärast läks Prantsusmaa esitaja konve
rentsile ainult tingimisi, ikka ja ikka jälle
kinnitades, et ta sealt jalamaid lahkub, kui
keegi peaks puudutama küsimusi, milledesse
puutumist Prantsuse poliitika praegused jsid
hid mitte soovitavaks ei pea.
Iseenesest mõista, et ükski riik ei ole
Genuasse ilmunud ilma tagamõtteta: iga
ühel on mõni eesmärk südame peal, mis ta
konverents: abil heameelega kaudselt saa
vuiafs; igaühel on mõni soov, mille kõne
alla lootmiseks ta loodab konverentsil „muu
seas" maht: leidvat. See seisukord sunnib
kõiki delegatsioone äärmisele ettevaatusele ja

on tuntavalt takistanud konverentsi tööde
viljakat algust. Ainult Balti nurk on kon.
werentsi laual teatud määral aktiivselt te
andmine.
gutsenud, kirjutab tööviljakuse küsimust puu
Nagu teada, tuli Euroopa ülesehitami dutadeS „Berl. Tgbl." erikirjasaatja
fe" kava Inglismaalt. Inglismaa kannatas Genuast.
Kõige raskem oli eneseavaldamise suhtes
BersailleS' rahulepingu tagajärjel tekkinud
majanduslise kriisi all kõige rohkem; kanna algusest peale siiski Prantsuse delegatsiooni
tas peaasjalikult sellepärast, et tema tööstus seisukord. Meeles pidades oma konverentsi
Saksamaa odawa kaubaga ei suutnud wõis eelseid ähvardusi, pidid prantslased alatasa
teda ja enda kalli kauba produtseerimist valvel olema, valmis kinnihaarama igast
ostjate puudusel pidi järjest enam piirama sõnast ja tuule puhangust, mis kuidagi võis
ehk ta wõis produtseerida ainult kauba riivata ..keelatud küsimuste" piirkonda. Na
ladude jaoks. Inglismaa huwides oli sel gu lugejad mäletavad, täitsid nad oma sõja
lepärast võimalikult ruttu leiba turgusid kat osa konverentsi töö esimesest päevist
vma kaupadele ja wõimalikult ruttu anda peale wäga agaralt. Kuid kõigest sõjakusest
Saksamaale wõimalus Saksa kaupadele lei hoolimata pidi Prantsuse delegatsiooni juht
da turud, kus Inglise ja Saksa huvid ei tar Barthou meeles pidama, et äkiline demon
witseks kokku põrgata. Teiste sõnadega: stratiiwne konverentsilt lahkumine kahjulik
Inglismaa huwides oli wõimaldada Sak oleks kõige pealt Prantsusmaale endale.
samaale kaubavahetus Weuemaaga.
Prantsuse delegatsioon pidi sellepärast ikkagi
Kuna aga Wenemaa samal ajal ka teist väga ettevaatlikult kaaluma oma tegusid ja
Euroopa riike huvitas ja peaaegu kõigil eriti sõnu, milledest oleksid võinud wõrsu
neist kasu loota oli kavatsetavast „Wenemaa da teod.
Huvitav oli pmntslastele, nagu öeldud,
ülesehitamisest", siis kujunes Wenemaa kü
simusest õieti üks tähtsmnatest küsimustest, peaasjalikult Wenemaa ..ülesehitamise" kü
mis Gemms arutusele pidi tulema. Just siinus. Wõib olla, et neil sellest huvist hoo
Wenemaa küsimus peääsjaliklilt sündis limata 'MÄM'lvSga KAneN"ÄM' MM
Gdünasse tulema isegi prantslasi, kellede! kui Tshitsherm mõne terava ehk järsult ei
õige tugew kalduvus oli konwerent tava sõnaga oleks prantslastele Põhjust an
ststsl sootuks eemale jääda.
nud Pääseda halvast seisukorrast, millesse
Prantsusmaa seisukoht Genuas on kum nad ise omal tahtmisel olid sattunud. Pi
maliselt erandlik. Niihästi oma liitlaste, kui did ju prantslased alatasa tundma ja suure
ka iseenda huvidesse puutuvate majandus- mv' osa Euroopa ning kogu Ameerika ajakirLutfifer.
Iran de la HireN romaan.
Km wäga Laurence oli süvenenud ootuS
se, pani ta siiski tähele, et esimeseks teeni
jakS ei olnud täna enam uhke Itaalia neiu,
nagu seni, waid wäike kuldjuukseline ja sini
silmaline Saksa Plika, keda päewal enne se
da parun von Warteck tema tuppa oli tõu
ganud. Laurence teadis, missuguseid hirm
said piinasid see waene ilus tütarlaps Pidi
kannatama, seepärast ei julgenud ta temaga
kõnelda. Kartes huluma hakata selle wäikse
gretcheni eeS. oli ta Saksa neiu kohe tagasi
saatnud, usaldades teda paruni tahtmise jä
rele Itaalia neiu hoolde, kes esimese toa
tüdruku kohuseid täitis.
Õnnetu tütarlaps!" mõtles Laurence,
nähes teda laudlinasid, hõbe- ja kristallnõu
sid korraldavat. Kuid minu lahkumine siit
wabastab teda piinadest mida ta minu pä
rast Peaks kannatama... Küll on ta aga
kurb! Ma ütlen talle paar head sõna."
Laurence hüüdis mahedalt:
Minna!
Zuchti tütar pööras „daami" poole oma
Ümarguse näo ja sinised silmad, ja ta naera
taS arglikult.
Laurence ütles Saksa keeli (ta kõneles
kõiki suuri Euroopa keeli):
Teie, Minna, peate nüüdsest peale
minu laua katmist juhatama?
Jah, proua, seda Pean mina. Ka
pean ma saali laua katmist korraldama, was
tas Minna ja lisas punastades juure:
Wcchest on proua alguses kannatlik, sest
mina ei ole kunagi lauda katnud... ja... ja...
Ta kõhkles. Laurence julgustas teda
käeliigutusega ja naeratusega. Minna jat
kas, kuid ikka kõhklewalt:
Ka pean ma prouale pärast õhtusööki
seltsiliseks olema, kuni ta magama läheb...
Proua wabandab mind lahkesti, kui ma ei
oska kõnelda, muusikat teha, ega ilusasti
ette lugeda... Mina olen ainult talutüd
ruk«. Kuid oleksid õnnelik, kui suudaksin
prouale meeldida... ja ma püüan teid teeni
kõiges... nii hästi kui oskan... ja ma ar-

mastan prouat, kui ta seda sallib... ja... ja...
Minna ei saanud enam edasi kõnelda. Ta
wõttis oma põlle, kattis sellega oma näo kin
ni ja hakkas huluma.
Kaks teist tüdrukut ükskõiksete näojoonte
ga ja automaatlikkude liigutustega olid seal
ka talitamas. Nad tegid, nagu ei kuuleks
ega näeks nad midagi. Nad olid ilusad tu
gewad tüdrukud, 18 kuni 29 aastased. Nad
olid pärit Luzerni kantonist Helweetsiast.
Kui kõik oli walmis, jäid nad laua taha kõr
vuti seisma, nagu neile oli kästud. Käed
rippusid neil ükskõikselt körwal. Nende tu
gewate tüdrukute körwal oli Minna kui
Saksi portselanist nukk paksude palgetega.
Äkki laskis ta oma Põlle lahti, tema käid
langesid alla, tema keha wõttis ootawa sei
sandi. Ta jäi rahulikuks, liikumatuks, ja
pisarad ei woolanud temal enam. Teda wal
das nagu miskisugune salawõim, kes kau
gelt wõi ligidalt tema peale mõju awaldas.
Laurence kuulas Minna kõnet, kuid mit
te ilma imestamata. Kui Minna tüki aja
Hulumise järele samasuguseks automaadiks
muutus, nagu mõlemad Helweetsia tüdru
kud ja Itaalia neiu seda alati olid olnud,
hakkas Laurence wiimaks aru saama. Talle
hakkasid selguma mõned nendest arwatutest
mõistatutest, millest Schwalzrocki lossi elu
koos seisis.

Ta ütles endamisi:
„Aga mispärast on see koletis sellele tü°
tarlapsele jätnud mõneks minutiks wabadu
se mõtlemiseks, nägemiseks, kõnelemiseks?...

See on imelik? Kunagi ei ole Itaalia tüd
rukul ega Helweetsia neidudel, kes sama
märtriosa on määratud mängima, niisugust
vabadust minu juures olnud."
Siis lisas ta kohe õlgu kehitades juure:
„Mu Jumal? mis see minusse puutub?
Jean wiib mind siit ära. Need tütarlapsed
ei kannata siis enam „minu auks", nagu see
hirmus mees pilkawalt ütleb. Jäägu nad
siis automaatideks edasi, mis see minusse
puutub?
„Ma tahan nüüd- ainult weel enda ja
Isani peale mõtelda, mitte kellegi teise peale
enam! Ma tahan valmis olla lahkumiseks.
Ma Pean nüüd sööma. Pealegi olen ma

janduse suu kaudu kuulma, et nemad seks
takistavaks kammitsaks olid, mis konve
rentsi tööd algusest peale ja juba ammu
enne algust oli halvanud. Wäga arusaa
dav, et sellepärast prantslastele südame
põhjas midagi ei oleks meelepärasem olnud,
kui võimalus üles töuSta ja ütelda, see ehk
teine väljaspool neid seisev võim näit
Londoni ekspertide Poolt väljatöötatud tin
gimiste arutuse puhul venelased te
Wsne-Salsa kokkuleppe mk ju.
gevat neile töö jätkamise võimatuks. See
ETA. London, 19. apr. Lükatakse ümber
oleks väga kena pääsetee olnud üksildusest,
millesse Barthou oma delegatsiooniga oli Saksa Genua delegatsiooni seletus, nagu
sattunud; kuid Wene delegatsioon ei annud oleks Briti delegatsiooni liigete! teada ol
sellele Pääseteele asumiseks oma järelandlik nud, et Wene ja Saksa delegaatide vahe!
eraldi lepingu pärast läbirääkimisi Peeti.
kusega mingit põhjust.
..Daily Chronicle" ütleb: Sõnum lepingu
Wenelaste kõrval olid sakslased teiseks
kohta
tuli Lloyd George'ile esmaspäeval
teguriks, kes Prantsuse delegatsioonile selle
meelehea oleksid teha võinud ja oma liig täiesti üllatusena ja vihastas teda hirmsas
nõudlikkusega ehk ettevaatamatusega prants ti. Kui Wenemaa ja Saksamaa eraldi kok
lastele võimaluse annud protesteerimiseks. kulepet tehes lepingu kawa enne allakirjuta
Kuid ka sakslased olid poliitiliselt laialt tar mist konverentsile heakskiitmiseks oleksid ette
pannud, ei oleks nii palju pahandust tulnud.
gad küll seda mitte tegema.
Kuid konverentsile ette panna teostatud fak
Prantsuse delegatsiooni poolt igatsetud ti, oli kõige suurem eksisamm, ja selle peale
juhus ei jäänud aga sellegipärast mitte tule vaadatakse õiglaselt kui sõnamurdliku teo
mata: see tuli hoopis ootamata Tshitshe
rini ja Rathenau poolt alla kirjutatud Wene- peale, niihästi Euroopa ühistunde, kui »a
Saksa lepingu näol, millest teada saades Cannesi resolutsiooni mõttes.
„Daily Telegraph" toonitab, lepingul
liitlasi näib vallanud oletvat päris üllatav
ärevus, nagu arvata võib, vist küll eest olla isegi suurem tähtsus, kui seda tekstist
kätt prantslaste mõjul. Seda lubab oleta esimesel pilgul võiks järeldada. Leht kuu
da ühelt poolt prantslaste ülemal kirjelda leb, et lisaks punktidele, mis konverentsile
tud närvilikkus, mis kogu aja otsis lähen ette pandi, on valmistatud täiendusleping,
dusevõimalust; teiselt poolt aga see, et litt mis pärast allakirjutamist omandab täiesti
laste meelepaha Wene-Saksa lepingu puhul sõjalise konventsiooni iseloomu. Lepingu
on pööratud peaasjalikult Saksamaa eesmärk olla, jalule seada huvide ühtlust
poole, kuna Wenemaad õieti sugugi ei süü Saksa ja nõukogude Wenemaa vahel, ning
kaitsta nende mõlemate piire Poola vastu.
distatv.
Kui kangele see meelepaha läheb ja kas Teiste sõnadega, see on kokkulepe vastast:selle tagajärjel konwerntsi edaspidine töö kuks sõjaliseks abiandmiseks Poola kallale
käik tuntavalt kannatab, on praegu raske tungimiste puhul. Leht lisab juure, igaüks
ütelda. Wiimsete telegrammide põhjal näib teadvat, et Berliinis ei tõmmatavat õiget
põhjust olevat loota, et ükski riik kongressilt demarkatsioonijoont kallaletungimise ja kait
ei mõtle lahkuda; Prantsuse delegatsioon on se wahel. Sest kui uskuda Saksa valitsust,
otsustanud ainult siis Genuast lahkuda, kui siis olla 1914. a. Prantsusmaa see olnud, kes
teised seda teevad. Et aga teistel lahkumise esimesena Saksa territooriumile tunginud.
kavatsust ei ole, siis jäävad vist kõik paiga Selle sõjalise konventsiooni allakirjutamine
le. Ainult Saksamaa on kõrvaldatud Wene olenevat Genua konverentsi lõputagajärge
küsimuse arutamiselt: kuid väga võimalik, dest. Peale teatud Wene tööstusettevõtete
e("see HSä'suurt e: ÄrwäW, Wttes aktsiate kerge lMyemise ei avaldanud sõnum
kasu, mis ta Wene-Saksa kokkuleppe tagajär Wene-Saksa lepingu allakirjutamisest
je! on saanud. Teiste riikide kadedusest ta dqni börsel mingisugust mõju. Wäliskursid,
kistatud pahameel ei tarvitse teda segada mis harilikult kõige tundlikumad on politti
liste sündmuste vastu, jäid muutmata.
saawutõatud kasu nautimast. mr.
—OOO- .»

näljane. Mu! on esimest korda isu, sestsaadik
kui Pariisist lahkusin. See on wäga hea.
Mina pean sööma ja tahan süüa."
Pannes oma mantli, kübara, käsikoti ja
kindad väikse laua peale, mis oli kiiktooli
kõrval, tõusis Laurence üles ja läks kaetud
laua juure. Ta istus tooli peale, mille Min
na temale automaatlikult ette lükkas, ja hak
kas isuga sööma. Mõlemad Helweetsia
neiud andsid sööke ette, kuna Minna neid
sõnalausumata liigutuste ja pilguga juha
tas.

Kumbki Helweetsia neiu ei näinud tähe
le panewat, et „daam" kandis sel päewal ko
guni teistsuguseid riideid. Need ei olnud te
ma harilikud toariided. Ta kandis nimelt
lihtsat pruuni kleiti. See wärw oli wäga
erapooletu. Ka Minna ei pannud nähta
"inasti tähele mantlit, saarmanahast mütsi,
reisikindaid ja käsikotti, mis wäikse toalett
laua Peale olid Pandud.
Süües pani Laurence Paili seda kõike
tähele ja ta ütles endamisi:
„Need tüdrukud on kõik hüpnotiseeritud.
Nad on kui nukud, mida see koletis nöörist
tõmbab... See on igatahes wäga imelik, kui
selle peale mõtelda?..."

imestades seisma: kõigil kolmel tüdruku!
olid iseäralised näod. Laurence'le näitas,
nagu tunneksid nad endid wabadena.
Just niisugune oli olnud õrn Minna paar
silmapilku enne seda.

„Mida see.tähendab? ütles Laurence en
damisi, nad on ju päris wabad oma liigu
tustes!... Mis on siis juhtunud?...
Tõesti, mõlemad Helweetsia tüdrukud ja
Saksa neiu ei olnud enam automaadid. Nad
ei olnud enam kanged oma olekus ja seisan
dis. Minna naeratas. Teised kahekesi olid
natuke häbelikud. Neile tuli nähtavasti
ootamata, et nad endid elawate olemustena
võisid tunda. Nemad ei kraaminud lauda
enam masinlikult, nagu harilikult. Nad
wahtisid imestades ja imetledes endi ümber,
nagu näeksid nad esimest korda seda tuba.
kus nad juba nädal otsa vähemalt kolm kor
da päewas käisid. Minna imestas nähta
wasti wäga, kui ta kell 9 hommiku leidis
.voodi niisuguses seisukorras, nagu ta õhtul
üles oli tehtud. Ta julges naiwselt ja arm
salt küsida:

Kuidas? proua ei olegi täna öösi ma»

ganud?...

Laurence':! tekkis iseäraline uudishimu
Ta peatas, kätt õhku rippuma jättes. Ta ja ettearwamata tagajärjerikas mõte.
kahivatas:
Ilma et ta Minnale oleks wastannd,
„Mina ei wõi harjuda mõttega, et mina läks ta kergel sammu! weranda poole, mille
ka Peaksin selle mehe tahtmist mööda saama moodustas wälistorn. Ta tõmbas eesrii
niisuguseks, nagu need tüdrukud... olewu ded kõrvale. Kindlal sammul, kuid vöksuwa!
seks, kellel ei ole oma tahtmist, oma mõt südamel läks ta eesriiete vahelt läbi. Ta
teid..."
tahtis katsuda, kas ikka weel temale olemas
Ta surus aga kohe maha selle mõtte mis oli see nägemata sein, millest ta kunagi üle
temale sagedasti tuli. Ta kehitas õlgu ja ei saanud ülepääsematu temale, sest
ütles naeratades:
teenijad, kes aknaid awasid ja kinni panid,
„Km ma kord juba Isani juures olen, wõisid sealt alati takistamata läbi pääseda.
siis wõin kindel olla, et see nõiawõim minu Seesama nägemata sein, mis oli eila õhtu
peale enam mõjuda ei saa..."
ärawõitmatuks takistuseks tema ja Jecmi
Ta mõtles nüüd ainult weel oma tule wahel, wangikoja ja wabaduse wahel!...
wiku peale. Ta nägu oli nagu selgitatud.
Katsume järele? ütles Laurence valju
Sealt paistis noorus ja usaldus. Laurence häälega.
oli nüüd niisama kena kui ilus.
Ta karjatas: nägematut seina, mõista
Km Laurence oli lõpetanud söömise, mis tuslikku takistust ei olnud enam, läbikäik oli'
tundus temale Pariisist lahkumisest saadik waba!...
esimest korda rikkalikuna ja maitsevana. ja
(Järgneb.)
kui ta üles tõusis, et oodata, kuni laud ära
kraami taks ja teenijad lahkuvad, jäi V
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Päetvauudised.
Lloyd Geovge j» Dv. Wiethi juwaMnine.
Laewasöidu-amet likwideeri
Peetakse wõimaliknks, et Saksamaa lepingust
takse.
Wenega loobub.
Gila ärapeetud mereasjanduse nõukogA
London, 19. apr. Reuter. Gennast tea
koosolekul tunnistati tarwilikuks laewasõidu
tatakse:
ei ole seni wastust armud
ametit likwideerida. Laewad ja muu wa liitlaste Sakslased
märgukirja
peale. Lloyd George
randus, mis praegusel ajal laewasõidu ameti
wõttis
täna
Wirthi
jutule.
Läbirääkimine
kasutada on, renditakse ehk müüakse eraette
kestis
1%
trendi.
Wirth
tõi
mitnresuguseid
wötjatele edasi, sealjuures awaldati soowi, wabantesti ette. Ta ütles, ta saawat aru
et warandused soliidsemate kodumaa firmade
teiste riikide otsuse raskirsest. Konwerentsi
kätte läheks.
seisukoha wõtmine Saksamaa ivastrr olewat
Kuna laewasõidu ametil paljudelt kodu tema peale wäga rõhuwalt mõjunud.
kui ka wäljamaa firmadelt suuremad raha
Lloyd (George seletas Wirthile kmdlal
summad saada on, siis ei ole wõimalik lik toonil,
et on olemas ainult kaks wõimalust:
wideerimist niipea teostada, olgugi, et selle Saksamaa peab kas loobuma Saksa-Wene
kohane seadus juba neil päewil w. walitsu lepingust wõi lahktrma konwerentsi poliiti
sele esitatakse. Praegu on laewasõidu ameti lifest fotmmsjonist, kelle ülesandeks on läbi
tarwitada 7 suuremat aurikut ja hulk rääkimisi pidada Wenemaaga. Pärast läbi
praame.
rääkimist läksid sakslased isekeskis nõrrpida
ma konwerenstile antewa märgukirja asjus.
Riigitrükikoja ehitnsplaanid
Prantsuse allikast saadud teate järele ei
kinnitamisel.
olewat sugugi wSimate, et Saksamaa Wene
Nagu kuulda, on uue riigitrüKoja ehi ga tehtud lepingust loobub. ETA.
tusplaanid ehituspeatealistuse poolt juba kin
Pankade toetamine Skandinaawia
nitatud ja lähewad käeSoletea nädala lõpul
riikides.
linnawalitsistele, kes neid praeguste ehitus
seaduste seisukohalt rewideerib. Tulewal
Rootsi teal istus on 50 miljoni krooni
nädalal loodetakse ehitustööd etteteõtjatele Rootsi pankade toetuseks määranud. Norra
wäljapakkuda, kes kuuldawasti sSjast õige parlamendile on seaduse eelnõu ette pandud,
Huwitatud olla.
mille järele 25 miljoni krooni hoiupankade
Tõendatakse, et tehnilisest küljest maja toetuseks määratakse.
ehitistt weel käesolewal aastal wõibaks lõpu
Ameerika laewade müük.
le Nuia; kuna- aga ehitnskrediit kahe aasta
peale on nõutud, siis ei saa enne nimetatud
Arwatakse, et president Hardingi seaduse
tähtaega maja ehitamist lõpetada.
eelnõu, mis ühisriikide kaubalaeivastiku ta
hab toetada, mitmelt poolt tugewat tvastn
Rakwere linn palub laenu pikendust.
seismist leiab. Kõige wähem on organisee
Rakwere linnawalitsus esines siseminis ritud töölised sellega nõus. et laewaomanik
teeriumile palwega, et Rakwere linnale an kudele abiraha antakse. Walitstrs kardab, et
tud 3 miljoni marga suuruse laenu maks ta laewad wäljamaalaste kätte lähemad. See
mise tähtaega pikendataks. Siseministeerium juures ollakse juba kindel, et laewad palju
on küsimuse wabariigi walitsusele seisukoha odawamini tulewad ära müüa, kiti nad ehi
wõtmiseks esitanud.

tusel maksma läksid.

Tartu kaubandtts-tõöstusseltfi
pea koosolu
peeti" ära seltsi ruumides, Suurturg nr. 17.
18. aprillil. Koosoleku juhatajaks waliti hra
Lell, sekretääriks hra Hiir. Läinud aasta
aruanne kinnitati 389.412 m. 79 p. suuruses,
1922. aasta eelarwe wõeti 389.999 m. suu
ruses wastu.
Seltsi esimeheks waliti Lell, abiks Puiats,
kirjatoimetajaks Hiir, abiks W. Koppel, kas
sapidajaks Laos ja abiks H. Paabo, maja
walitsejaks Aloja ja abiks Ruiuben; rewis
joni kommisjoni said Lepp, Knusi? ja Neu

Ameerika tollipoliitika.
- . Ühismikides taheti seadust maksma pan
na, mille järele wäljamaalt toodud kaupade
pealt Ameerika turuhinna järele tolli oleks
wõtma hakatud. Ühisriikide senat lükkas
selle eelnõu tagasi. Ühisriikides wõetakse
tolli kauba hinna järele, mitte kaalu pealt.

Eesli kujal. luuMklude kolmW filamaaline kongress.
Esialgne kartus wähese oscüvötmise üle
langeb ära: ilmirmrd kunstnikkude arw tõu
seb 49-ni, mille poolest praegune 3. kongress
kõige täielikum on.
Awnb kongressi keskühittgn esimees P.
Sepp, terwitadeS kokkuwlejaid seltsi llime!
ja tutwustades lähemate ülesannetega.
Juhatusesse lualitakse: Juhatajaks P.
Sepp, abiks J. Greenberg,. sekretäärrdeks P.
Aren ja R. Espenberg. Walitakse ka man
daat-kommisjon, kelle tööde tagajärjel selgub,

et kongressist täie õigusega osawõtjate arw
ulatab kaugelt üle -js kunstnikkude perest.
Olid ilmunud Tartust, Malgast, Rakwerest,
Haapsalust jne.

Päetvakord kinlütatakse lõpulikult järg
tniselt: 1) Teise kongressi protokollide ja
otsuste ettelugemine. 2) Kr. Raud'i refe
raat: «Kunst jcv kunstnikud Eestis". 3)
Keskühing ja te ülesanded. 4) Teise kong
ressi otsuste täidewiimise küsimus. 5) Näi
tuse küsimus. 6) JookSwad asjad.
Oldakse aja suhtes äärmiselt kokkuhoidlik,

ja läbirääkimised ei kaldu üleswõetud ai
neft kõrwale.

1. punkti läbiarutamisel on informeerimi
se ülesanded, sest palju kosAwiibijateft mullu
puutestid Tartust.
2. punkt. Kr. Raud oma referaadis lei
ab, et meil Puudub puht Eesti kunst. Meie
kunst käib n. n. rahwnswahelise retsepti jä
rele. Terwitcch meil töötewaid kunstikoole,
mille kaudu on tvSiiTmlik Eesti kunstile
iseloomustrnnaid omadusi jmrre lisada, ja
seab üles 6 teesist: kunsti kohta seaduse loo
mste, musti alal tegutsemise hõlbustamise,
kunstnikkude ainelise toetamise, kunstiteoste
hoidmise ja arnxkstamise üle. Teelised aru
tamisele ei tulnud.

3. punktis loetakse ette «Eesti kujutawate
kunstnikkude keskühingul" põhikiri, kes kunst
mkkude soowil tekkinud ja kellele testel tong
ressil walitild keskkomitee oma wolitused üle
andis. Kolmas kongress otsustab ketkühin
gut, kui juriidilist asutust, kõigi Eesti kunst
nikkude edustajaks lugeda. Kuulutatakse 10
minutiline waheaeg, mille lõpul keskühingu
<oosseis kujuneb: sisse on astunud 23 te°
gewat kunstnikku, kuna 15 kunstnikku kirja
liku soowiga liikmeks tulla esinesid.
4. punkt Tartu kongressi otsuste täi
delviimise küsimus on kaugemale ulata
ma tähtsusega.

Räägitakse ettewaatlikult, mõõdukalt, kaa
lwoalt.
Esimese ülewaate kunstinäituse likwidee-Alumiiniumist kinofilmid.
Berliini keem ike r Gustaw Schaas on abi «imrseks, wäljamaalt tagasitoodud teoste kät
nõu üles leidnud, kuidas tselloloosest kinosil tesaamise puhul, wõetakse wastu resolutsioon:
mi täiesti põlematuks teha. Seesama kee ..Walidä keskühingu poolt kolmeliikmeline
miker on ka alumiiniumist kmofilmisid tci kommisjon, kes waatab tööd üle ja tagajär
nud. Alumiinimuist filmid tulewad kerge gedest annab teada ajakirjanduse kandu".
mann.
seas selgub, et näitused rikkumise iile
Liikmemaksuks määrati 309 marka aas mad kui tselluloosest, odawamad ja wastu Muu
liialdatud
olid.
pidawad.
Tarwitada
wõib
neid
Harilikus
kas. Läbirääkimistel teatas juhataja, et
linnawalitsuse poolt on seltsile Piiskopi laternas.
on kawatsenud roheliseks platsiks jätta, siis
wäljail uue raudtee piirkonnas Emajõe ää
Belgia kaitseb end Saksa tööstuse ttostu. tehti ehitusosakonnale ülesandeks kinnitus
ves 12 wakamaad maad kasutaba antud ren
diga 1699 m. wakamaa aastas. Selts ka
Belgia senat on seaduse teostu wõtnud, seltsile teist ehituskrunti leida. EhitataM
watseb sinna ehitada tarwilised laduruumid mille järele nende kaupade pealt, mis Sak° maja tuleks nelja kordne ja wastaks täielt
kaupade jaoks, mis koosoleku poolt heaks kii samaal on tehtud, wõi sealt tulewad, teise kult praeguseaja nõuetele.
deti. Weel tunnistati koosoleku poolt tar tariifi järele tolli wõetakse kui muude kau
„Estonia-filmi" kino „Rekordi"
wilikuks kokku kutsuda Lõuna-Eesti kaup pade pealt. Uus seadus maksab 30. no
ruumid
leiti järelwaatamisel, peale mõne
tvembrini.
meeste ja töösturite esitajad maksude ja
lväikese puuduse, täiesti korralikud olewat.
uute maksuseaduste läbiarutamiseks. Tun
mille tõttu kino awamiseks takistusi ei ole
Hõbeda saak 1921. a.
niswti ka soowitawaks kaubanduse ja töös
tuse büroo asutamine seltsi juures. Koos
Läinud aastal on maailmas 161 miljoni Teatawasti on kino iuba tegewust alganud
olek awaldas endisele juhatusele tänu seltsi ,mtsi (1 unts 31,1 grammi) hõbedat kae
Kurna mõisa rohuaed
liikmete huwide kaitsmise eest maksuinöpek watud. Sellest saadi Meksikos 38,6 % ja
tarite ees tulumaksu määramisel. Sellega Ühisriikides 31%. Tunnistatakse, et hõbeda on ilma enampakkumiseta kodanik H. Wilm
lõppes koosolek. Hkaewamises läinud aasta halb aasta oli, sest sile 20.000-margalise aastarendi eest rendile
et hõbedat maailmaturul odawasti hinna antud.
takse.
Gaksa-Wene lepingut kawatse
Naisühing aiamaad rentinud.
takse tühjaks tunnistada.
Ameerika kristlik noorte naisühing, kuhu
London, 19. apr. Arutatakse, et WeneMinna fftami).
.mbes 50 tütarlast kuuluwad, palus linna
Saksa lepingu tagajärjel awaldab heakstege
watitsuselt aiauwad rendile, et oma liikmeid
mise kommisjon seletuse, millega see leping
Linna
politseiülema
korraldus
tänawate
aiatööga
tutwnstada.
tühjaks tunnistatakse. Prantsuse awaliku
korrashoidmise kohta.
Linnawalitsus otsustas ühingule selleks
avwamise järele on leping uueks sõja»
Linna politseiülema poolt on jaoskonna otstarbeks „Peischi" aiamaast 200 ruutsülda
li seks äh mardus eks Euroopa rahule.
Ameerika lehed nimetawad nüüd wäga ülematele ette kirjutatud, kohustada maja rentida.
targaks Hardingi otsuse, et tema Genua ja krundiomanikka, nende kruntide külge
Karsknskursustel
kuuluwad kõnniteed korda seadma kuni 29.
konwerentsist osa ei wõtnud.
maini
k.
a.
Daily Maili" Pariisi korrespondent
kõnelesid eila Dr. Tamm alkoholi üleüldisest
Ühtlasi tuleb korraldus teha, et kõik wih füsioloogilisest mõjust, demonstreerides al
kuuleb, et wastukaaluks Wene-Saksa lepin
grrle tahtwat Prantsusmaa, Tsheho-Slotvak mawee torud wiibimate korda seataks.
koholi weeimuwust ja munawalge olluste su
kia, Jugoslaawia, Rumeenia ja Poolaga kait
retamist ja jutustades alkoholist kehakudede
Esimene Eesti kinnitus elts
selepingut teha. ETA.
äritajana, halwaja-na ja tapjana ja were
kawatfeb maja ehitada.
ringwoollt juhtiwate närwide lõdwendaja
Balti riikide Riia konwerents ja Saksa-We
E. E. kinnitusseltsi juhatus on Imnafixu na. Teisena esines Prof. Bergmann ülihuwi
ne leping.
kitsusele teatanud, et ta lähemas tulewikus tawa kõnega Ameerika karskusoludest ja kee
Genua, 19. apr. Konwerentsi alamkom kawatseb suuremat maja ehitada ja palub sel luseadusest (mida ta täna jätkab), mille sisu
edaspidi refereerime. Hm Resew-Resel ju
misjonid algasid uuesti oma tegewust. leks linnawalitsuselt kohast maa-ala.
Omalt poolt on kinnitusselts ehitusplat hatas spordiharjutusi.
Rathenau ja Rakowski toonitasid ajakirja
Õhtupoolel kõneles hra Al. Tamm «lko
nikkudele, et Saksa-Wene lepingule olewat fiks wäljawalinud kolmnurga Jaani ja Wal
holist
ja moraalist õige huwitawalt, mille
li
tän.
ning
Wiruwärawa
mäe
wahel.
Balti riikide Riia konworonts pretsedendiks
St aga linngwalitsus nimet. kolmnurka sisu lühidalt kokkuwõtta wSimata j» hr»
olnud, ETA.

Kunötialbumi teostamise aSjuS koKgrefS
otsustab: «Jätta küsimus beskiihmgn lahen
dada".

Awalitkrrde konkurside asjus Ühineb
kongress Tartu kongressil ühel häälel wast»
foõetud resolutsiooniga: «Kunstnikud wõia
wad osa ainult neist konkurssidest, mille jirry
koosseisu kohta on keskkomitee nüüd kesk
ühingu sootvituS", lahendades selle ellw
wümist niisuguse resolutsiooniga: «.Kong
ress otsustab, et kõik awalikud wõistlused on
ofateõtmiseks seni lahtised, krn kunstnikkude
keskühing selle teašht protesti ei tõsta".
Warandused ja erikapitaalid lubab kong
ress ühel häälel kõik keskühingu hoole. Wa
rese kapitaali aHjus otsustatakse: „Warese
nimelise kapitaali ülewõtmise annab 3. E. ?.
k. kongress keskühingu juhatuse hoolde, kes
oma põhikirja järele selle waranduse tealit
semisele asub". Samasugune otsus tehakie
ka Hellati talu küsimuses.
J. PoSka mäleswssamba asjus otsusta
takse: «Kapitaali ä ratasutamine jätta kesk
ühingu hooleks, wastawalt kapitaali auneta
jäte soonüdste". Seega wõistluse ja muu al
gatuse etteotsa astuwad kunstnikus ise.

Laermpangas 1317. aastast hoiul olew
sirmma otsustatakse keskühingul oma korral
duseSse wõtta. Läbirääkrmstel selgus, et
Tallinnas mõni aasta tagasi tegutsenud Ees
ti kunstnikkude selts, nüüd nähtawasti suiku
nud. Wolitawkse R. Nymcrnn selle seltsi kah
ta keskühingule andmeid koguma wasta
wate fainautdc astumiseks.

Teise! kongressi! awaldatud soowi puhul
baridusliste stipendiumite asutamise asjus
kunstnikkudele, otsustab 3. kongr.: «Kesk
ühingu juhatusele südame peale panna, tnas
<aw stipendiumi pöhikawa kokku seada ja tai
k seaduslik käik anda".
Kunstikoolidesse pimtuwatcS küsimustes
rõhutab 3. kongress 2. kongressi otsused, juu
re lisades intt resolutsiooni: «Loeb soowita
waks, et

kimstnikkude keskühingu esitus". TeatawaS
ti foowitati mullu, et Tartu puhta kunsti ja
Tallinna klmft-käsitöö koolid jääksid ning
mõlemad riigi poolt ühesugust toetust saak
std ja et kummagi st õj>easutusest iga aasta 2

paremat kaSwandikku wäljamaale saadepM^
5. punktis näituse küsimuses ot
sustati: «Tänmuu sügisel iihme ülewaaM.
näitus toime panna. Näituse korraldus jät
ta keskühingu hoolde". Ülepea keskühingu,
kui ametliku esituse hoolde jäeti kõikide ot
prste seaduslik elluwinnine.
Et 6. punktis küsimusi ei tekkinud, lõpetas
juhataja, kooswiibijate lvastastiku tänu
nwaldamise järele, kolmanda Eesti kujut.
kunstnikkude ülemaalise kongressi istumise,
mis ligi 6 hmbi Zvöltas ja intensiiwselt ja
asjalikult töötas. P. S.
Metsloff noorsoo karskusliikumisest.
Nooremale rühmale kõneles W. Ermts
üleüldisest karskusliikumise ajaloost, E. Pe
terson karskusest ja isamaalikkusest ja lõpuks

noorte mängusid juhatades. —X
Tänased loengud karSkuSkursuVtel.
Täna loewad wanemale rühmale: kella
9—ll Dr. T a m m alkoholi mõjust eriorgaa
uide peale (udupiltidega ja mikroskoobiliste
preparaatidega. Kella 11—1 pwf. Dr.
Bergmann Ameerika ja Euroopa karst.püüetest. 5—6 p. l. Al. Tamm alkoholi ja
moraali üle. 6—7 stud. jur. Helmi Pett
noorsoo karskusliikumise ja eriti lootuslii
hidc aialoost ja tegewusest. Kella I—#3
spordiharjut. Resew-Reseli juhatusel.
Nooremale rühmale loeb dots. W. Er
n i t s 9—lo Eesti karskusliikumise ajaloost.
10—11 E. Peterson karskusest ja isamaa
likkusest. 11—12 siud. phil. E. Pedriks,
mille iärele mängud algawad.
Eriti Dr. Tamme, Al. Tamme ja prof.
Bergmanni loenguid wõib kõigile manadele
gi soouütada, kuna neiu loeng eri õpetajaid
tohiks huwiwda.
Eesti «Situs.
Wäljamaalastele, kes käesolevale näitu
fcXc joidawab ,muretseb näituse toimkond
korterid. Setteks saadetakse näituse toim
konna ametnikud sadamasse ja. raudtee wak
sali, kes sissesöitwatele wäljamaalastele kor
teri aadressi annab.
Kes oma kauba- wõi tööstusesaadustega
näitusel esineda soowib, peab sellest näitus*
toimkonnale kuni 25. maini s. a. teatama.
Hiljem seda tähtaega ei anta garantiid, kaS
saadused näitusel wälja pandud saawad wöt
mitte. U.
-——-—* oo »
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TÄLEINNÄ TEÄTXST#
251.000, 4. nädalal 487.000, 1. weebr. nä
dalal 760.000, 2. weebr. nädalal 923.000, 3.
weebr. nädalal 1.073.000 ja 8. märtsil
1.913.000. Nõnda tuli 3. märtsil ühe aSja

Rahwamajandus.
Keskmised PSllussaduSte turuhinnad PSrnuS (viimse kiitune
aasta (vältusel.
Põllusaaduste hinnad tõusid sõja esimesest* 1914. aastast alates alatasa, kuid siiski
mitte ühesuguse kiirusega igal pool. Järgmine tabel näitab põllusaaduste hindade
tõusu Viimse kümne aasta jooksul Pärnus. Andmed puuduwad 1918. aasta kohta,
millal Saksa okupatsiooni aeg Valitses.
# 4 , jSRisfuguste aastate eefifjinnabnäiOatub

mineie nimetus.

i

1912.

1913.

19 4. j 1915.

9t u b 1 a b
ftuHl puub....
9Hfu puub ....
Obca puub ....
flaera puub . . .
jRuKijabu puub . .
Obtaiat)U puub . .
JRifuiabu puub • .
SftuRUeib puub . .
Obratangub puub .
finteö puub . . .
Äartulib puub . . .
ftapfab puub . . .
Staalib puub . . .
$eebib puub . . .
$orgcmbib puub . .
3it>uliib puub . . .
Sea puub . .
fiooma liba puub .
Sõi puub ....
Siim 10 toopi. . .
ftanamunab 10 . .
$uub b*inu • . .
Šuub Sigi ....
Äafepuub lantfülb .

Segapuub fantfiilb .

1,12
—

1,08

1,14
1,20
—

2,70
1.20
1,87
2,17
0,41

•

•••
«•90

—

0,97
1,08
1,20

2,f0
1,20

1,93
2,20
0,53
—

—

—

—

—

—

—

—

—

8,45
5,75
16,00

10,90
7,22
17,00

0,56
0,55
0,31
34
31

1,21

1,62
1,14
1,23
1,31
—

__

—

—

••

1,11

—

—

2,80
1,32
2,26
3,80
0,47
1,14
1,40
1,00
1,35
2,63
9,30
7,90
14,65
0,90
—

0,48
0,31
35

32

0,66
0,34
33,12
30

1,60
2,54
3,58
1,71
1,70
—

3,65
1,46
2,83
3,16
0,48
1,44
1,41
0,91

1,23
4,05
32,20
14,50
20,35

0,920,33
0,67
0,35
47,00
43,70

1916. | 1917. | 1919.

—

5,35
2,72
3,51
4,67
0,60
2,50
2,38
1,78
2,60
6,25
25,65
26,33
46,85
1/40
0,40
0,86
0,42
120,00
118

1921.

St a t f a b t s.

t 0.
2,32
4,00
2,07
2,05
2,42

1920.

10,40
—

69
—

—

—

—

—

—

6,58
—

—

1,60
5,75
4,90
4,72

5.—
12
42,70
32,80
82,50
2,50
0,70
—

—

"

236
—

55
45
74
90

230
135
362

85

850

83
92
85
10,65

SOO

15

16
24
25
228
390
118
520
21
10,20
13,oo
8
360
310

—

338
355
33
45

43
48
51
980
1020
428
1565
72
48
51,10
26,60
5400
4800

400
410
345
328
428
240
583
405
550
510
70
70
90
75
90

1113
1525
738
2350
138
56
145
56
6000

5400

<E.

seal üksi oleks 1500 wagunit kaupade saat
miseks waja, sest laewad ootawad tühjenda
ott 1921. a., ttagu aruandest näha, 538.837 mist, aga wagunid ei ole.
m. 17 penni'puhast kasu saanud, üleüldine
Leedu põllumajandusline näitus
tulude summa oli üle 4 miljoni marga suur.
üleüldine kauba läbimüük oli ligi 40 mil peetakse septembrikuus Kownos ära. Näi
joni marka. Ühisuse osamaksude kapitaal on tusele lastakse ka wäljamaa ärisid masinaid
Ü.620 tuhat ja taliwskapitaal 1.500.000 ja tööriistu wälja panna.
marka. Kaupasid oli aasta lõpul üle 7!4
Munade wäljawedu Poolast.
Miljoni marga eest. 1922. a. eelarwe (eel
nõu) järele loodetakse 25 miljoni marga eest
Poola loodab aprillis 100 ja mais ja
kaupasid läbi müüa ja üleüldse weidi üle 3 juunis knMmagis 200 wagumt mune wälja
miljoni marga tulu saada. Osakonna pea wedada.
koosolek aruande ja eelarwe wastuwõimiseks
Poola puuwillatõöStus
ja puhtakasu jaotamiseks tuleb ÖQ, apr.
koW.
on läinud aastal juba peaaegu niisama pal
- EeStt kui ostja.
ju saadusi walmistanud kui enne sõda.
„M. G. Comm." toob ülewäake Eesti
sisse- wäljaweo kohta läinud aastal ja ar
Kaubahindade tõusmine
wab lootust olewat, et Eestist hea tekstiil- ja
Moskwas.
metallkaupade ostja tuleb, sest arwatawasti
Kommunistide eneste asutuste
paraneb majandusime seisukord ikka rohkem
te
järele
on kaupade hinnad Moskwas nii
ühhes Weue kaubandil.se edenemisega ja os
tõusnud, nagu järgnewas tabelis näha. Ar
tujõud kaswab.
watud on sel wiisil, ei 1913. a. hinnaks on
wõetud 1 ja seda arwu siis nii mitme peale
Waguuite puudus Lätis»
kaswatatud, kui mitmekordseks hind on tõus
Lätis takistab wagunite puudus transiit uüd. Selle järele olid hinnad tänawu 1.
kaupade wedu. Windawist teatati hiljuti, et jaan. nädalal 211.000, 2. jaan. nädalal
Viljandi Eesti põllumeesteseltsi kauban
dusc osakond

Mdell ..Messias" ..Esleo
alas."

gelane saab seal nagu sambaks, mis ulatab
kõrgemale hulkade madalast tasapinnast.
Jnim-mass lõpetab lõppude lõpuks ikka sel
lega, et hakkab austama ja jumaldama sa
ma kangelast, keda, wöib olla, lveel hiljuti
põlgas ja taga kiusas; ise sellest teadlik ole
mata hakkab ta käima tema poolt näidatud
teed, tõustes kõrgemale igapäewsuse mada
latest huwidest ja sammaldes niiwiisi täiuse

Suurel neljapaewal tust «Cstvonia" kont
sertsaalis Händeli oratoorium «Messias"
teist korda ettekandele. Kuna sedaliiki suu
remad muusikalised toimepanekud meil on
haruldased, siis pean tarwilikuks, ettekannet
hinnates, mõnda sõna ütelda ka nim. oratoo poole.
riumi alusmõtte kohta.
See kangelasmeele idee on alati omane
Händeli muusikalise loomingu' alusmõt vlnud inimsoole. Inimkonna ajaloos ott
keks üleüldse ja tema oratoorium «Messia kangelasmeelest olnud läbitungitud paljude
sel" eriti, on heroismi kangelasmeele —• rahwaste, iseäranis wanade juutide ja greek
idee.
laste elu.
Seda ülewat ideed on juba ammugi
Kangelane on üleüldse see, kes loo
bub on isiklisest heast käekäigust üleüldsuse püütud awaldapa kunstiteostes, (luules,
kaseks. Kangelasmeel wöib elus awaldu maalikunstis, muusikas). Muusika alal on
da mitmesuguseiS wormes. Kangelane wöib see idee suurewiisilisel kujul läbi wiidud
vlll» prohwet, keS püüab pöörta oma- usku Händeli oratooriumides. Kõigis mis jutus
kõiki inimesi. Kangelane wöib olla poeet, tab ja ülistab Händel kangelaste-juhtide wä
keS püüab kõigi südameid wõita oma loodud gitegusid, mis nad korda saatnud, wabasta
ideaalile. Kangelane wöib olla mõtleja, kes des oma rahwaid orjusest ja rõhumisest.
püüab kogu inimkonna mõistuse walgusta «Messias" esineb aga kangelasena-juhina
tnisele. Kangelane wöib olla ka lihtne iga Õnnistegija see kangelaste kangelane
päewa inimene, kes oma elu riskeerib huk kes oma ülesandeks wõttis, päästa mitte
kuwa päästmiseks, üleüldse on kangelaste mingisugust üksikut rahwast, waid kogu mim
wõitluse aluseks õnnetus, mahajäätus, üksil sugu patust, surmast ja hukatusest.
Kunstide ajaloos tunneme tueel ainust
dus ja eluwaesuZ. Kõigil neil juhtunnstel
püüab kangelane, warustattld määratu tah üht juhtumist, kus kangelasmeele idee kuus
tejSuga, hoolimata takistustest, tagakiusa tiline kehastus esineb nii suurewiisilisel ku
misest ja needusest, wankumatult ja kõrwale jul, nagu Händeli oratooriumis. See on wa
kttldumvtult ette määratud sihi poole üle- na-Greeka traagik Äschylosi «Aheldatud Pro
Üldsuse õnne nimel. Sarnase kangelase il- metheuS". Prometheus, kes waraZtaS tae
DMMine mingis inimeste rühmas, rahttx wast tule, et walgüStada sellega teed intm°
feoS Või koguni iniinesooS esineb Ülema soole ja inimeste hingedes lõhele puhuda
fündmillan» nende mim massi de eluS. Kan- entusiasmi, esines kangelasmeele kehastuse-

eest 1.913.000 korda kõrgemat hinda maksta,

kui fee asi 1913. a. maksis.
Wenemaa nafkaLõõssus.
Enne sõda oli Wenemaa naftatööstuse
poolest maailmas teisel kohal. Nüüd on ta
Mehiko enesest ette lasknud, aga ikkagi kol
mandale kohale jäänud, ehk küll ta naftasaak
wähem on kui poole sellest, mis enne sõda
saadi. Nimelt oli Wenemaa naftasaak 1915.
a. 9.160.000 tonni, 1920. a. 3.853.000 tonni
ga 1921. aastal 4.320.000 tonni. Kõige roh
kem saadi naftat Taga-Kaukaasuses. Uralis,
Krimmis ja mujal oli saak wäike.
Nagu teada, natsionaliseeriti Wenemaal
naftatööstus enamlaste ajal. Natsionalisee
rimine puutus wäga palju tväljamaalastes
te, sest ettewõtted olid nende omad. Hrl
lem katsuti ettewõtteid «kontsessioonide" ni
me all wgasi saada, aga naftatööliste kong
ress oli selle wastu, et naftatööstuse ette
wõtted wäljamaa kapitalistidele tagasi an
taks. Teised wäljamaa ettewõtted ei 016
nõus niisuguseid ettewõtteid oma kätte wõt
ma, mis teiste päralt on. Nii kestab seisu
kord edasi. Nüüd on naftatööstuse aktsia
seltside esitajad Genuasse sõitnud, et seal
oma huwisid kaitsta ja selle järele walwata,
et mõnele aktsiaseltsile teise kulul koutses»
sioone ei anta.

Kommuuistlme wekSliseadus.

Nõuk. Wene walitsus on liite wekslisea
duse awaldanud, mis osalt endisele Wene,
osalt Lääne-Euroopa weksli õiguse peal põh
jeneo. Kominunistlisios korras harilikult
wekslitarttntamine ettekujutataw ei ole. Sel
lepärast on uus seadus jälle samm kodanliss
korra poole tagasi. Uue waksliseaduse järe
le tulewad niisugused wekslid, mille täit
misekoht Wenemaal on, nõukogude Wene ra
ha wõi kuldrublade maksmiseks. Kuldrub
lad arwatakse riigipanga poolt määratud
kursi järele nõukogude vahaks ümber, selle
kursi järele, mis maksmisepäewal on. We
ne waluutas maksetakse ka need wekslid wäl
ja, mis wäljamaal wäliswaluuta Peale kirju
tatud, kui nende wekslite maksmisekohaks
Wenemaa on.
Vene raha hinnad Pariisi börscl.
Pariisi börse! makseti 31. märtsil 100rublalise tsaariraha eest 1 frank 5 santiimi
ja 1000-rublalise kerenskr eest ka 1 frank 5
santiimi.

da, sest Saksamaal oli 15. apr. wõrdlemisi
wäike summa tasuda, kuna 15. mail suux
sumina maksta tuleb ja selle kokkuwõtmiseks
palju Saksa markasid tarwis on wälja
anda.

Ostmtspalswik Saksamaal.
Ostznisepalawik, mis Leipzigi näituse
aja! iseäranis anmlikuks tuli, on Frankfur
di näitusel aprilli algusel weel suuremaks
kaswanud. Targad ostjad on juba enne näi.
tuse algust oma ostulepingud ära teinud.
Kaupade tagawara oli wähe. Lepingud teh
ti edaspidise aja peale ja hinnad jäid «lahti
ftks", sest praegustes majanduslistes tingi
mistes on wöimata hindasid mõneks kuuks,
Wõi koguni aastaks ette wäljaarwata.
Hindade tõstmine Saksamaal.
Aprilli algusest peale on tõstetud Saksa
maal hinda tomasfosfatajhul, tsemendil,
toorel raual, raual ja plekil, gaasi, ja keet
mise torudel, kaalil, tselluloosel, gummüvtt
sadel, ömblusniidil, soolal, bensolil, isoleeri
tud elektritraatidel ja muudel asjadel. Tõst
mise prots. on mitmesugune.
Inglise waliskaubanduse tagasiminek.
Märtsikuus oli Inglismaa sissewedu ligi
L 8 miljoni nael sterlingit, seega ligi 6 mil
joni naela wähem kui 1921. a. Wäljawedu
oli 04'-- miljoni nael sterlingit ja peale
2 miljoni naela sterlingi wähem kui 1921. a.
Ka wäljast toodud ja uuesti wälja saadettid
kaupade hulk oli wähem kui 1921. a.
Saabaste hinnad Inglismaal.
Inglise saapawabrikutele on pakutud en
ne pühi s—lo5—10 shillingit saabaste paari eest.

Enne sõda maksis shilling umbes 50 kop.
Wene raha järele. Nii tahetakse Inglismaal
juba odawamaid saapaid 2%—5 rubla eest
saada. Wõrdleme aga saabaste hindasid
meie praeguse rahakursi järele, ka siis sel
gub, et meil on hinnad üleliiga kallid.
Linad Inglise turul.
Belgia ja liri linad on langemise järele
märtsis hinnas püsima jäänud. Balti linad
aga on weelgi langenud, nagu «TimeS Tra
de Suvvl." teatab. Öeldakse, et Livonia
ZKI eest suure raskusega 100 naela sterlin
git saadakse. Teised Liiwi lina sordid on
odawamad. Räägitakse, et umbes 750 tön
ni Balti linu Tundees ostjaid ootab, aga
raske on leida. Riidewabrikud arwawad. et
läinud aasta linade eest enam kõrgemaid
hindasid ei makseta. Ühes kardetakse aga
ka, et tänawu linu wähe maha tehakse, sest
et hinnad odawad on.

Saksa marga k«rs.
Inglismaal arwatakse, et Saksa märga Kalifornia põllumehed ise oma wilja ekspor»
töörid.
kurs nüüd püsilvamaks läheb, sest et Saksa
maal ei tule enam iga kümne päeiva tagant
Kalifornia saadab umbes 300.000 tonni
heakstegemisemaksu tasuda, waid kuus kord. wilja wälja. Kalifornia põllumehed taha
Kui palju see arwa-mine tõeks läheb, näitab wad nüüd ise wähemalt 7* wilja ilma kaup
tulewik. Saksa marga tõusmisest wiimasel meeste abita wäljamaa turudele läkitada.
ajal igatahes ei wõi seda wsel wälja lugena. Inimsoole tehtud heategude eest pidi
Prometheus kannatama hirmsaid piinasid.
Mitte ilma põhjuseta ei wõrrelnud keskaja
pühad isad Prometheuse kannatusi Õnniste
gija ristisurmaga, nähes Prometheuses just
nagu Kristuse eelkäijat. Äschylose Aheldatud
Prometheus on nagu enne ristiusu aegne
preluudium Õnnistegija lunastustööle. Iga
tahes on Äschylose «Aheldatud Prometheu
sel" ja Händeli «Messiase!" üks ja seesama
alusmõte ja mõlemad on nad selle idee ke
hastanud suuvepäralistes kunstiwormes.
Wahe on ainult selles, et kumbki neist para
tamatult pidi rehkendama omaaegse walitse
iva ilmawaatega.
Asudes oratoorium «Messiase" ettekande
hindamisele «Estoonias", tuleb kõige pealt
tunnistada, et asja juhatajad, eesotsas hra
Topmaniga, suure kunstiteose ivaäciliseks
esiletoomiseks suurt tvaewa näinud ja palju
energiat kulutanud olid. Händeli oratoo
riumides on peatähtsus kooridel, milledel ju
tustaw osa. Selle peale oli juhataja Topman
nähtawasti oma peatähelepanu koondanud.
Wälja arwatud wähesd erandid, wiidi koorid
hästi läbi. Koorihäättest olid iseäranis tu
gowad sopraanid, kes seisid t-neSti oma üles--

ande kõrgusel. Sama tunnistnmiZwäärt on
aito hääled. Meeste häälte kohta seda ütelda
ci saa. Wõrdlemisi tunduw oli puudujääk
bassi-rühmal, massilise kõlawuse jaoks ei
suutnud nad anda kindlat wundamenti; puu
dulikkus tundus nühästi Lelles kui ka esimesLes bassides.

Orkestri ja koori ühendamisel jõudis ju
hataja oma eesmargile, s. o. orkestri kõlawuS
w«Stas koori kõlavustele. Orkestri ühinemi-

sel solistidega oleks aga üleüldiselt soowitaK
olnud orkestri kergem kõlawus, nii kattis
ja mattis orkester mõnikord soliste. See
oli iseäranis märgataw, kiti laulda tuli
wõrdlemisi nõrga häälega solistil (alt).
Soolo osades esinesid pr. Lüdig-Sinkel
(sopraano), pr. Weem-Romanowa (alt), hra
Ruiga (tenor) ja hra Wiitol (bass.).
Pr. Lüdig-Sinkel wiis oma partii läbi
puht Händeli stiilis, s. o. tagasihoidlikult ja
rahulikult; peale selle oli tal osa sügawalt lä
bi mõeldud, fasseerimine wäljendusrikos
sel määral nagu seda üleüldse lubaw Händeli
eepiline stiil.
Pr. Weem-Romanowa, kes hoolega oma
osa ette walmistanud, rahuldas paiguti
(näit. kwartetis) täiesti; kuid soolokvhtades
ei olnud ta wõrdlemisi nõrk hääl igakord
küllalt kuuldaw, sumbudes orkestri kõlawu.
sesse.

Hm Ruiga tegi mulje, nagu ei oleks ta
oma osas küllalt kindel olnud; wist sellep.
oli ta ka mttu aariat wälja jätnud, tekitades
sellega tühje kohti kogu heliteoses.
Hra Wiitul wiis oma partii läbi iseteadWalt, kindla rütmiga ja koguni ülema kange
laseliku warjundiga, mis ta osale täielikult
wastas.
Üleüldiselt, hoolimata tähendud puu
dustest, jättis oratooriumi ettekanne hea
mulje. Asja juhatajad olid teinud kõik, mis
neile wõimalik ja mis neist oleneb. Jääb
ainult soowida, et ka tulewikus samas sihis
edasi töötataks. Ja nagu kuuleme, olewatki
kawatsus tulema hooaja töökamasse mõtta
üht Bachi „PaSsiooni".
P. R««ul.
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Kolmas maiemaalika. fiiWa
la ttsmograafla õpetajate
kongress.
Teine päew.
Kongressi teine päew alustati tööga
sessioonides. Algkooli sektsioonis esinesid:
hra A. Perli proowitunniga ülesannete la
hendamiseks ja õpetaja K. Silde proowitun
niga armude tutwuStamijest esimese kümne
piirides. Mõlemale proowitunnile, mida
pealt kuulas saali täis kongressi liikmeid,
järgnesid arwustused, kuS elawalt ette toodi
proowitmmil ette tulnud puudused, nii pe
dagoogilisest küljest km ka metoodika alalt.

Peale selle kõneles algkooli sektsioonis
koolinõunik Brüller algebrast algkoolis; et
tekandele järgnesid läbirääkimised.
Kongressi üldkoosolekul wõeti arutusele
Tartu referentide, peaasjalikult ülikooli jõu«
ditde, prof. Rägo, Rootsmann, Sarw j. t.
kongressile mitteilmumise põhjused. Et
nende referaadid suurema osa kongressi Lld
koosolekute katvast täitsid, awaldas nende
puudumine kongressi töö peale halwawat
mõju; kõik tähtsamad referaadid jäid selle
tõttu kongressile ettekandmata. Nagu kirja
wahetusest näha, mida kongressi korraldaw
toimkond awaldas, on professorid kongres
sist osawõtmisest sellepärast loobunud, et
nende palwe peale neile sõiduraha määrata
harid.-ministeeriumilt wastust ei saadud. Kui
nad sama palwega ülikooli walitsuse poole
pööranud, on nad ka sealt eitawa wastufe
saanud, sest et ülikoolil sarnaseid wabaid
summasid mitte tarwitada ei ole. Wormilise
tvea ettepanekus ülikooli walitsusele teinud
just professorid ise, oleks nad palunud üli
kooli walitsust end kongressile komandeerida,
oleks nende palwe täitmist wõinud leida,
kuid teevaha 2000 marka paewas isiku
kohta neile määrata ei wõidud.
Endi mittesöitmisest kongressile teatasid
aga ülikooli õpejõud telegrammiteel alles
kongressi awamiseks, nii et kongressi korral
daw toimkond uusi referente otsida enam ei
jõudnud. Kongressi korraldaw toimkond
saatis selle järgi Tartusse kaks telegrammi
milledes nõuti professorite ilmumist , kong
ressile, lubades neile tasuda sõidu- ja kõik
muud kulud, kuid ka see lubadus ei suutnud
teadusmehr Tallinna tuua.
Läbirääkimistel tulid esile tõsised paha
meele awaldused professorite teguwiisi was
tu. Lõpuks otsustatakse weel kord neile

Nõupidamine kindral Laido
neri nimeli« intvaliidide kaPltaali aZjnS.
30. aprillil ja 1. mail kawatsetcckse Tal
linnas möödaläinud aasta eeskujul kindral
Laidoneri nimelise inwaliidide kapitaali suu
rendamiseks karbikorjantmst ja mitmesugu
seid pidustusi korraldada, mille sissetulek tä
hendatud kapitaali suurendamiseks läheb.
Sellepärast palutakse kõiki organisatsioo
nide esitajaid, seltskonna tegelasi ja asjast
huwitatud isikuid homme, reedel 21. aprillil
kell 6 raekotta ühisele nõupidamisele ilmuda,
pidustuste ja karbikorjanduse korraldamise
asjus.
Sawlfe sSdnrkaeu' kmalala
rooMl sel rMleel.
11.

Tccha Rakwere wahel.
Segarong nr. 299.
Tapa minek kell 19.40
Rakwere tulek „ 20.35
See rong wõimaldab Rakwere sõitjatele
Tallinnast wälja sõita rongiga nr. 1, nii
sama wõiwad Tartu poolt tulewa rongiga,
nr. 12 reisijad edasi sõita.

Tallinna Haapsalu wahel.
Postrong nr. 7.
Tallinn minek kell 17.10 Ä
Haapsalu tulek „ 20.12
Postrong nr. 8.
Haapsalu minek kell 6.25
Tallinn tulek „ 9.42
Segarong nr. 16.
Tallinn minek kell 7.50
Haapsalu tulek 11.53
Segarong nr. 15.
Haapsalu minek kell 15.40
Tallinn tulek „ 19.55
Laewasõidu päewadel on raudteeühendus
ka Rohukülaga.
Tallinna Baltiski wahel.
uu.! Mt-Kii'- õunu ni-Ui tuiiu: n<! - "ii viin
Segarong nr. 17.
Tallinn minek kell 16.15
Baltiski tulek .. 17.58
Segarong nr. 18.
Baltiski minek kell 6.25
Tallinn tulek „ 8.26
kutset telegraafiteel korrata, et kongress siiski,
Reisurong nr. 19 pühapäewadel.
meel wiimasel päewal nende ettekanded ära
Tallinn minek kell 7.00
kuulata saaks.
Baltiski tulek „ 8.34
Puuduwate referentide tõttu muudeti Reisurong nr. 20. pühapäewadel.
kongressi töökawa täielikult.
Baltiski minek kell 21.23
Peale lõuna-waheaja jatkati tööd sett
Tallinn tulek " 23.03
(ioonides kuni kella 9 õhtul.
Tallinna-NSmme wahel.
Õhtul kogusid kongressi liikmed omawa
helisele teeöhtule.
Tallinnast Nõmmele söidawad wäljck
öö-päewa jooksul 10 rongi järgmiste! aega
Kolmas päev.
del: kell 5.05, 6.34, 8.28, 11.20, 18.10,
üldine koosolek algaS täna kell MtO hom 14.10, 15.50, 17.30, 20.20 ja kell 23.45.
mikul direktor Kuusiku referaadiga füüsika
Nõmmelt Tallinna söidawad ivalja
dpekawade kohta. Referent esitas haridus öö-päewa jooksul 10 rongi järgmistel aega
ministeeriumi poolt kokkuseatud kawa, miS del: kell 6.03, 7.34, 9.05, 12.30, 13.40,
kongressi poolt mõnede muudatustega waZ 15.20, 16.36, 19.00, 21.15 ja kell 0.10
tu wõeti. Sellele järgnes Heinriseni refe
Nõmme Wäaaa wahel.
raat Einsteini teooria üle, mis praegu suurt
pööret sünnitawat füüsikas ja geomeetrias.
Nõmme laiaroop. minek (rongid nr. 21
See perSpektiiw, mida Einsteini teooria üleS ja 38) kell 5.27 ja 16.12. Nõmme mäike
seab, on wäga laialdane, kuid wiimasel aja! minek 5.45 ja 16.30.
Wääna minek (rongid nr. 26 ja 38)
on aga ta teooria teranm kriitika alla lan
genud maailma kuulsamate matemaatikeride kell 7.30 ja 19.25.
PühapäeMal: Nõmmelt Waänale
poolt. Referent leiab, et Eiusieinil olla suu
red teened matemaatilistes srdustes. Kõne (rong nr. 27) minek kell 11.40; Wäänatt
Nõmmele minek kell 13.45.
'.võeti elawate kiiduawaldustega wastu.
Tartu referentidest on kohale jõudnud
Tartu Eltoa wahel.
professor Sarw. kuna teised mitmesugustel
Tartust
minek
(rong nr. 51) kell 6.46»
põhjustel sõita ei saanud.
Elwast minek (rong nr. 52) kell 7.51.
Kongress lõpeb arwatawasti täna.
Landteell.

Tartu Puka wahel.
Tartust minek (rong nr. 63) kell 17.00?
, Elwast 17.55; Pritsust 18.25; jõuab Pukale

! kell 18.50.
RimetuS raudteel.
Teebeministri paewakäsuga on riigiraud»
Pukast minek (rong nr. 54) kell 19.00,
teewalitsuse waruStusosakonna ülemaks en Pritsust 19.20, Clwast 19.50; jõuab Tartu
dine teedeministeeriumi raamatupidaja kell 20.33.
Eduard Mägar määratud, arwateS 16. ap
ÄhsndnS sõlmedes WSlsamaa
rillist s. a. Senine warustusosakonna ülem
ins. Leetberg lahkus teenistusest oma palwe
rongidega.
peale ja määratawat kuuldawaSti liikumise»
Narwas ülcande rongid.
osakonna wanemaks inseneriks.
Rong nr. 6/4.
Raudteelaste ringkondades pannakse suu
Narma tulek kell 19.80
ei lootusi uue ivarustusosakonna juhataja
Narma minek „ 20.40
peale (warustusosakonda loetakse üheks täht
Hamburgi tulek „ 21.60 Eesti aeg
samaks raudteel). sest hra Mägar astuS tihti
L3.SO Wene aeg
ka ajakirjanduses terawa arwustajana raud
Hamburgi mine? „ 1.00
tao tegewuse kohta üles. Sellepärast oota
Petrogradi tulek „ 7.80
»ad ka raudteelased huwitusega tema prak
tilise tööde tagajärgesid.
Rong nr. 3/4.
» , > ,ll IOOQ 1 " i »
Petrogradi minek kell 14.00

linnas wöetakse arwesse laewade liikumist
Jamburgi tulek 20.00
Jamburgi minek 21.20 Wene aeg ja nendega on sõiduplaan kokkukõlasse wii
19.20 Eesti aeg

dud.

-000
Narwa tulek „ 20.30
Edasi minek 21.35
Aue reisurongwe sõ!v«Pwani
Irboskas üleande rongid.
iohta.
Rong nr. 13.
' Kuna rongide sõiduplaanide kokkusead
Irboska tulek kell 9.50
Irboska minek „ 11.00 Eesti aeg mise üle mõnikord ajakirjanduses arwustusi
13.00 Wene aeg leidub, kus nurinat tõstetud ühel, kui teisel
Pihkwa tulek .. 14.00
piirkonnal sisseseatud sõiduplaanide üle, siis
on raudteewalitsuse liikumise osakonna ülem,
Pihkwa minek „ 15.00
et neid tingimisi selgitada, mis sõiduplaaPetrogradi peale
nide kokkuseadmisega teatud ühenduses on,
esmaspäewal, kesknädalal ja reedel.
Rong nr. 14,
meile järgmist teatanud:
Rongide sõiduplaanide kokkuseadmisel on
teisipäewal, ncljapäewal ja pühapäewnl
igakord tähelepandud rahwa, omawalitsuste
Petrogradi st.
Pihkwa tulek kell 12.00 Wene aeg ja riigiasutuste soowe, tingimisi sise- ja iva
10.00 Eesti aeg lissölmi-punktide kaudseid otseühenduse wõt
Pihkiva minek „ 12.30
malusi, posti wedu jne., mis aga mõnigi
Irboska tulek „ 18.30
kord mi üksteise tvastu kõnelewad, et neid
raske täita. Muidugi teada, on enamuse ar»
Irboska minek „ 15.00
NAMine selles, et rongid niiwiisi sisseseatakS,
Rong nr. 11.
kus nende sissesõit linnadesse oleks bo m
Irboska tulek kell 22.00
JrboSka minek „ 24.30 EeZti aeg miku s e l ajal, mitte wäga mnra, kuid ka
2.30 Wene aeg mitte hilja; wäljasöit peale lõunat, pä
rast asutuste ja äride sulgumist, ja teiste
Pihkwa tulek .. 4.00 ~ „
Pihkwa minek „ 5.50 ..
rongide wäljasöit hilisel ööl, misläbi linna
sõitjatel wöimalik olekS oma asju õiendada
Bologoe Moskwa peale
ning samal paewal weel tagasi sõita, mis
neljapaewal ja laupäewal.
iseenesest ka selle poolest tähtis, et öömaju
Rong nr. 12
saamine linnades raske: et nende samade
Bologoe Moskwast
kesknädalal ja reedel.
rongidega läheks tvälja post kui ka ajalehed,
Pihkiva tulek kell 23.00 Wene aeg ilmumise päewa õhtul ning oleksid igal pool
„ 21.00 Eetzti aeg rutem kättesaadawal.
Pihkwa minek „ 22.30
Teisi ronge oleks Maja niiwiisi sissesea
Irboska tulek 24.00
da, et need linnadest wälja sõidaks hommi
Irboska minek .. 2.00
kul, sinna tagasi jõuaks õhtul: et ka üm
Walgas üleattbe rongid.
deristumise ootamine sõlme-jaamades kaua
ei wiibiks.
Segarong nr. li.
Walk Eesti tulek kell 10.55
Kõikide soowidele ja nõuetele saaks wöi
Walk Eesti minek 11.45
malik olema wastu tulla muidugi siis, kui
Walk Läti tulek .. 11.55
puhtreisijate rongide arwu suurendada.
Walk Läti minek 13.35
Rongi tegelikud kulud (kiite, määre, wee
Riiga tulek „ 21.35
rew-koosseisu iganemine, parandus, teeniMine jne.) on läbistikku umbes 250 marka
Segarong nr. 12.
Riiga minek kell 22.45
iga rong-kilomeetri pealt, kuna tulu iga
Walk Läti tulek >, 6.40
reisurong-kilomeetri pealt 188 marga ümber
Walk Läti minek „ 7.00
saadakse, kaubarongi rong-kilomeetri pealt
Walk Eesti tulek .. 7.10
aga 880 marka, misläbi reisijate wedu wii
'ValrMM"Wstek'!' 7:25' '
mastega (segarongides) peab korraldatama,
Riias.
et kuidagi läbi tulla. Sellepärast on wõimtz- %
lik olnud üle liini ainult üht paari
Rong nr. 1.
Tallinn minek kell 17.00
reisijate rongi käima panna. Muidugi
da, on segarongide liikumise kiirus pikalda
Riiga tulek 8.35
Riiga minek „ 0.05
sem. Kahe paari rongi liikumisel ei ole
Dünaburg tulek „ 10.40
wöimalik aga reisijate soowe rahuldada, sest
kui rong ühest linnast wälja läheb soowitud
Dünaburg minek „ 13.00
Wilna tulek „ 16.55
ajal, siis tuleb ta teise linna ikkagi hiljem
sisse, kui seda soowitud.
Wilna minek .. 18.55
Warssawi tulek „ 8.00
Tuntawalt mõjub sõiduplaani peale ka
Warssawi minek „ 8.45
Tapa sõlm, mis mitte meie raudtee kesk
kohal ei asu, kuna ta selle läbi rongide
Praga tulek „ 7.38
Praga minek 8.02
kokkukõlasse miimist (ümberistumata) otse
ühenduses raskendab.
Marienbad tulek „ 11.50
Karlsbad tulek „ 13.30 •
Peale selle on rongide sõiduplaani kokku
Francensbad tulek „ 13.30
seadmises ka arwesse tulnud wõtta otseühen
duse tingimisi wäljamaaga. Wiimane
Rong nr. 2.
Francensbad minek kell 13.30
naaberriikide raudteede konwerents sai sel
Karlsbad minek „ 16.10
leks peetud Riias.
Marienbad minek .. 15.55
Et ka igas teises riigis samasugused tin
Praga tule? „ 20.35
gimised on sõiduplaanide kokkuseadmises,
Praga minek 21.00
nagu nendest eelpool kõneldud, siis tuli ühelt
Warssawi tulek .. 17.10
kui teiselt poolt otseühenduse kokkukõlasse
miinuseks teatuid kokkuleppeid saawutada.
Warssawi minek „ 18.30
Wilna tulek „ 7.50
Wäljamaa ühenduseks on peaasjalikult
Wilna minek 8.10
praegused Tallinna Riia wahelised rongis
Dünaburg tulek „ 15.13
nr. 1 ja 2.
Dünaburg minek „ 16.00
OtfeühenduS-rongide sõiduplaani loomi
Riiga tulek „ 23.55
seks mõeti seal algpunktidena LondonRiiga minek „ 16.05
Ostende ja Pariis. Et aga Tallinn samuti
Tallinn tulek .. 7.83
kui Ostende sadama jaam on. kus ar
Rong nr. 1.
wesse tuli wõtta laewaühendust, siis ci lei
Tallinn minek kell 17.00
tud wõimalikuks nende rongide sõiduplaani
Riiga tulek 8.35
deS et neid jällegi laewakäiguga
Riiga minek ~ 23.20
kokkukõlasse wiia suuremaid muudatusi
Berliin tulek „ 9.09
teha, mispärast aga rongidele Riias Pike
Pariis tulek „ 12.35
mad seisak-ajad tekkisid. Neid seisakaegu
Ostende tulek „ 9.57
Riias kõrwaldada mõteldes, oleks pidanud
London tulek .. 16.50
rong Tallinnast kella 5 aegu hommikul wäl
Rong nr. 2.
ja minema ja siia sissejõudma õhtul bilja,
London minek kell 14.00
see oleks aga Tallinnast laewadega edasisõit
Ostende minek „ 21.30
jatele suureks raskenduseks saanud neid
Pariis minek „ 17.50
sundinud Tallinnas öömaja otsima. Peale
Berliin minek „ 18.50
selle pole otseühenduS-sõitjate arm ka mitte
Riiga tulek 7.30
ülekaalus kohali s t e st sõitjatest. Nii
»Riiga minek „ 16.05
siis. et meie otseühendusrongid ka kohalikke
Tallinn tulek „ 7.33
nõudeid peawad täitma, sai rongide nr. 1 ja
Nende rongide koosseisus on ka rahwuS 2 sõiduplaanis ainult wäike muudatus sisse
wõctud.^
wahelised magamistvagunid, nimelt:
Eelolew sõiduplaan hakkab maksma 1»
1) Tallinn, Riiga. Dünaburg, Kalkuni
sealt ümberistumisega edasi otsekohesed wa juunist s. a.. millal ka teised riigid oma sõi
duplaeme muudawab, kuna kohaliseb rongid
gunid Warssawi ja Francensbadi.
2) Riia, Berlii». PariiS ja Mia OSt«be. nagu Tallinna, Haapsalu, Baltiski, Nõmme
Riias antakse nendele rongidele rohkem ja Tartu, Elwa wahel, juba 15. maist uue
seisvaega, et mitte Tallinnasse ööseks jõuda fõiduplonni järele liikuma hakkawad.
eaa hommiku warn wälia sõita. waid Tal"-

Zngeri pühapüewakoM.
Perekonnanimede panemise ajal selgus
Jngerimaal, et ingerlased wõi isurid, oska
wad peaaegu kõik Wene keeles, osalt ka
Soome keeles lugeda ja kirjutada, kuid Ees
ti keeles mitte sõnagi, ehk küll kõnekeelt hästi
osatakse, sest sagedasti rahvakoosolekutel, kus

prof. W. ErnitS lakkas Soome keeles kõnet
pidama, soovitasid koosolijad Eesti keeles
rääkida, sest nemad oskavat EeSti keelt pare
mini, kui Soome keelt. See nähtus juhtis
..ristijate" tähelepanu selle peale, et siin tu
seksid pühapäevakoolid niisamuti käima pan
na, nagu Setumaal. Selleks otstarbeks
peeti kõikides Jngeri kiiladeS rahvakoosole
kuid, kus pühapäevakoolide ülesannete üle
seletust anti, ja kutsuti noori ja vanu nendest
koolidest osa võtma. Kui rahvas kuulis, et
need koolid täiesti riigi kulul on, nii hästi
öpoabinõude kui ka õpejõudude suhtes, siis
andsid igas külas endid õpilasteks rohkem
isikuid üles, kui seda ette võis arvata. Kõi

kaunis vabalt ja oskavad ka kirjutada. Se
rumaa eeskujul asutatakse ka Jngeris iga
pühapäevakooli juure väikene rahvaraama
tukogu, kus õpilastel lugemise materjaal käe
pärast oleks, ja pannakse ajalehed käima, et
õpilastel võimalus oleks endid poliitiliste
sündmustega tutvustada. Kui pühapäeva
koolid Jngeris aasta lõpuni niisuguse eduga
töötavad, nagu siiamaani, ja vastastel voo
ludel endid eksitada ei lase, siis võib kind
lasti oletada, et Jngeri pühapäevakoolide
õpilased oskavad kõik vabalt Eesti keeles
lugeda ja kirjutada. Selleks neile kindlust
ja edu tööle.
Samuel Sommer.
OOO

Wärske saadetus
MM --

kidest küladest üles antud õpilased koondasid

«ndid viie Jngeri kooli ümber. Üksikute
koolide õpilaste arv on järgmine: Kullakü
las 49, Wauakülas 53, Kalliveres 53, Saa
rekülas 46 ja Waikülas 56 õpilast, kokku 251
õp. Suurt raskust tegi siin kooliõpetajate
küsimus, sest kõigis Jngeri koolides, peale
Vanaküla kooli, on koolide juhatajad umb
keelsed venelased ehk ära wenenenud inger
lased. Lõpuks leidus ometi neli Eesti keelt
oskajat kooliõpetajat, nendest kaks eestlast ja

kaks ingerlasi, kes õpetamise Jngeri püha
päevakoolides oma peale võtsid. Ühel nen
dest 2 kooli, mis kooliõpetaja elukohast 2IA
kuni 4 versta kaugel on. Õpetus algas Jn
geri pühapäevakoolides 19. veebruaril. Pü
hapäewakoolid töötavad edukalt ja ingerla
sed tunnevad suurt huvi nende vastu, käi
lwtd korralikult koolis ja jõuavad ruttu edasi.
Ainult Waikülas, kuS ingerlased rohkem ve
nenenud, on umbrohu külvajad paraja pin
na leidnud, ja seal ou ka õpilaste arv natu
kene wäheuenud. Iseäranis edukalt tööta
vad pühapäevakoolid nendes külades, kus
rahvas Lutheruse usku on, ja selle tõttu ju
ba Soome keeles oskavad osalt lugeda ja kir
jutada. Kullakülas näituseks saadavad õpi
lased oma õpetaja alati hobusega kodu ja oo
tavad õpetundi, kiu mõnda tähtsat sündmust.
Settt pühapäevakoolidega võrreldes käivad
Jngeris peaasjalikult nooremad 15—30 a.
koolis, vanemaid aga õieti vahe. Kõige lna
nem, kes Jngeris ennast kooli ülesse andis,
oli 62 a. vana, kuid kooli ta ei tulnudki, aga.
Setumaal õpivad noortega ühes ka kulupead
kuni 78 a. Pooleteise kuu jooksul on Jngeri
pühapäevakoolides Petersoni aabits juba
üle poole läbi võetud; paljud loevad juba
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jõudis kohale ja pakume waguni
wiisi otse laewast laadides
alandatud hindadega.
E?M Taewik. KesWfi«s.
Tallinn, Wiruwärawa Puies
tee nr. IS.

Sarsluslöö afolf.
Karskus-kõnekooSoleku

korraldab karskusselts „Jdee" täna kell 7 õh°
tul Estoonia kontsertsaalis. Kõnelevad: 1)
Joh. Kester K. S. „Jdee" lähem üles
anne, 2) M. Martna Karskus-söögima
jad, A A1.,-Tamm - -Karskusliikumise.poo
lehoidjad ja vastased, 4) W. Ernits Kars
kusliikumise praegune seisukord Eestis ja tu
leviku ülesanded karskusliikumise alal.
K. S. „Jdee" on alles noor ja sellepärast
vähe teatud ja tuntud. Täna õhtul on esi
mene kõnekoosolek noore seltsi korraldusel,
kus tuntud karskustegelased kõnedega esine
vad sa sellepärast kuulajatele palju huvitust
tõotab pakkuda. Koosoleku lõpul avatakse

ta ja kas tema tarvitamine üleüldse võima
lik on? Meie noorsugu loeb uuemat ilu*
kirjandust. Mis on aga meie uuem ilukir
jandus ? Kas ei ole see mitte peaaegu otsast
(Järg.)'
otsani suguliste instinktide ülistamine, kõige
(Tõttu sinna tütarlaste gümnaasiumi öirek-- madalamat tõugu erootika? Kuida wõib
tori hra Uniweri referaat üleriiklisel kesk noorsugu põgeneda selle vaenulise tundmuse
koolide direktorite konwer. 27. märtsil s. a.). eest, teda tähelpanemata jätta, kiu kirjandus
Kahmatud on kõik põnevad romaanid, temale seda kavakindlalt meelde tuletab ja
mida sentimentaalne noorus oma 16., 17. ja pealegi kõige labasemal toonil. Kes arvab
16. eluaastal ise luuletab. Õnneks ei ole üles kõik selle kurja, mis meie noorsoole tei
aga mitte kõik noorus sentimentaalne, ainult nud uuem ilukirjandus. Meie teame, mis
ssa. Teise osa sentimentaalsus on nii väike, suguseid luuletusi noored ise oma loengutel
et seda osa noorusest ei wõi sentimentaalseks ette kannavad ja teame kui väga paljud on
nimetada. Kui sentimentaalsuse juure liitub nendest „Tarapiita" sarnaste kirjutuste mõ
kaasõpilaste ja seltskonna halb mõju, iga ju all. Hiljuti avaldas soovi ühe keskkooli
wus, skeptiline ilmavaade, ehk kardetavad vanema klassi õpilane oma koosolekuks
sofismid. näituseks: „Kõik elawad nõnda", kooli saali ruume saada ja küsimuse peale:
siis kujuneb sentimentaalsuse maitsmise himu MikS siis just seda saali, siis järgneS vas
ja noorus libiseb kõlvatuse teele. Järgneks tus: „Meie kooli saal ei ole selleks küllalt
küsimus: Kuida wõib inimene võidelda esteetiline, sest ta on neljakandiline!" Kas
tundmuste waStu, mis teda ei ole meil siin tegemist patoloogiliste, haig
halvale teele tõukavad? Psüholoogia ju laZte nähtustega? Kas ei saa kuidagi piiri
hatab siin metoodi, miS risti wastu käib panna nendele kirjutustele, mis mitte üksi
mctoobilc, niida meie tarvitame intellektu kahjulik, vaid ka täiesti ülearune. Isiklikku
aalsete nähtuste juures. Suured intellek armastust on enne olnud ja saab ka tulevikus
tuaalsed wõidud saame meie kätte siis, kui olema, seda pole vaja kultiveerida. Kultialati nende peale mõtleme, wõidu aga tund Veerides teda äratame meie armastust ai
muSte üle siis, kui meie kunagi nende peale nult seal, kus teda tarvis ei ole, ja pealegi
ei mõtle. Sellepärast on waimline töö kõi leidub Palju teisi tundmusi, mida tarvis
ge parem abinõu vaenuliste tundmuste loas oleks kasvatada: ligimese armastus üleüldse
tu. Kui intellekt tegevuseta, tungib ioaenu ja paljud teised eetilised tundmused, mis al
line tundmus meie teadmusesse, sest siis on guses nimetud. Lubatagu ka järgmist soo
wõimalus pöörduda meie tähelpanu selle vimata nähtust puudutada. Mõned looduS
waenuliku tundmuse peale. Tundmusega loo õpetajad püüavad ultra - modern olla
aga avalikku lahingut lüüa on kõige karde suguelu küsimuste selgitamiste juures, miks
Eetilise dMMn! tõstmine
koolis.

talvam ettewõte, looüüeta ettewõte, iseäranis

ka mõnda meie õperaamawsse sisse tunginud

noorel inimesel. Tundmusega Avalikku
lahingusse astuda on raske. Temaga wöib
aga wäikest sõda pidada. Teda wöib võita
kavalusega. Tõsine mehisus ei seisa nutte
tundmusele awalikus wastuastumises, maid
hädaohu eest põgenemises. MiS tuleks meie
noorsool ielle metoodi tarvitamiseks ettewõri

on, kus terves peatükis seda küsimust käsi
tatakse. Kas oli raamatus tarvis niisugust
peatükki, pealegi nii labasel toonil kirjutud.
Suguelu küsimusi peab selgitama taimerii
giga alates ja loomariigiga lõpetades järk
järgult. Eriti selle jaoks peatükki pühen
dada on lubamata, lest sellega hävitame ebk

läbirääkimised. Soovitav oleks, et meie see on korda läinud. Kivisöed tehakse ma
dalas temperatuuris koksiks. Tarvitatud on
olekule rohkel arvul ilmuksid, et luua ühist mitmet sorti kivisüsi. Ühest tonnist sütest
väerinda alkoholi vastu võitlemiseks, eriti tuleb läbisti umbes 16 tsentneri koksi, mitte
Tallinnas, kus vaenlane alkohol hä vähem.
vitavat tööd teeb. Seda ei wõi meie aga
Tungalterade kunstlik kastoatamtne.
mitte lubada ja sellepärast karskussõbrad •
Nagu näha, kaslnab vajadus tungaltera
read koomale ja algame väsimata võitlust de järele. Meil tahetakse nende terade wäl»
alkoholi wastn, inimsoo parema tuleviku jaweo tolli kergendamise läbi tagavarasid
nimel! Kõik täna õhtul kell 7 Estooniasse. strurendada, Saksamaal aga antakse õpetust,
Sissepääs vaba. KarskuskirjanduS müü kudas tungalterasid kunstlikult survel hulgal
gil. Registreeritakse uusi liikmeid.
kaswatada.
J. K.
OOO
Rootsi laewad sõiduload jälle.
Meremeeste
palkade vähendamise tõtta
Noorsoo iealed.
<m nüüd Rootsi laevad, mis seisid, jälle sõit
ma hakanud. Siiski on laevu ka nüüd veel
Koolinoorsoo liit likwidecritud.
seismas.
Alutaguse Eesti koolinoorsoo liit lõpetaS
oma tegevuse. A.
Wkrlused CesN soollös.lasle
ooo
Kaubandus-töõstuse näitus.
lohla.
Näituseplatsi laiendamise asjus on selle
ajal sattusin kooliõpilaste sekka.
kohane kommisjon koha Peal viibides kahe NeidPühade
oli mitmest koolist ja> mitmest klassist.
võimaluse suhtes seisukohta võtnud. Neist
oleks üks võimalus laiendada näitme Juhtusid käärid kätte, mis olid
riiud. Panin poistele ette, et nad magneti
platsi raudteele kuuluva kolmenurgalise seeriksid
oma noad ära. Poisid võtsid ruttu
maa-ala juurewõtmise läbi ja teine Ran «oad taskust
välja, aga nagu selgus, lootu»
nawärawa-mäe võtmisega näituse tarvis. ses, et neid magnctiseeritakse.
Kommisjoni enamus peab soovitavaks
Jutustan ainult juhtumise. Järeldused
Rannawärawa-mäe kasutamist. Wiimasel
jätan
õpetajatele teha.
juhtumisel tuleks näituseplatsi ja Ranna
värava-mäe ühendamiseks ehitada üle
Poisid suurustavad, et neile õpetatakse
Suurtüki tänava viadukt, mille pikkus oleks keskkoolis
juba asju, mida alles ülikoolis
17 sülda ja kõrgus 2—2Y* sülda.
õppima hakatakse, või mida ka sealgi veel
Näitusele on juba rohkel arvul ülesand ei õpetata ja alleZ uurijatel neid asju vaja
misi tulnud, nendest kaugelt suurem osa wäl läheb.
jamaa firmade poolt. Meie oma töösturid
Kas siin ci ole midagi Paigast ära? Kui
jätavad oma kahjuks kõige viimase tunni üks õpetaja asju õpetab, mida programm ei
peale, mille läbi võimalus puudub, neile nõua, siis õpetab teine vähem kui programm
tarviliselt häid platsist määrata. Seda peaks nõuab, või õpilastel tuleb tööd rohkem teha
meie töösturid silmas pidama ja ületzandmi kui nende jõududele programmi kokkusead
sega ruttama.
jäte poolt on kohaseks arvatud. Eks ole
nii? Kelle huvides on siis õieti, et mõnda
Hollandi firma „Vereeniging
asja nii palju püütakse õpetada', kuidas ku
Bureau Loor Handelsinglichtingen" on sagi! koolis see ette võetud?
Tallinna Eesti Põllumeesteseltsile teatanud,
et 2.—11. septembrini ärapeetava Eesti
Wäike linnapoiss loeb lõõritama lõokese
näituse heaks reklaami tegemise ja selleks tundmustest üleval õhus. Tuleb küsimine:
tarvilise materjaali Hollandis laialisaatmi Mis saab see poisike sellest kõigest aru? Isegi
se ilma hinnata oma peale võtab.
IvoTva>mimsnz.ei oska oma ettekujutuses lõo.
HVLJJ 1"!'!!., - Hlff,(jollil:r üU.rr,t'i'i!ry:
fesena üleval lõõritaba, ega seda kaasa tun»-da, mis lõokene tunneb kui ta üleval hel
MmeUMfsZ kesleõ.
lub. Mis peab vaene lugemist õppiv poisike
Suitsuta kütteame.
nende peensuste juures mõtlema? Selge vn,
Linn, kus ei ole suitsu seda tuleviku et ta ei mõtle midagi. Talle on ükskõik,
ideaali on juba võimalik teostada, nagu mis seal kirjutatud. Ta peab ainult lu-,
„M. G. Comm." teatab. Glasgovis on ju gema.
Waene poiss!
ba 1915. CL saadi? katseid tehtud kiwisütest
ooo
niisugust koksi teha, mis suitsu ei anna ja
karskussõbrad noore seltsi esimesele kõnekoos

vähemalt halvame õpilastes ühe väga väär
tuslise tundmuse õrna häbelikkuse. Õrn
häbelikkus on ustav kaitseingel, kes vii
masena noore inimese hinge juure jääb, ja
seda hävitab mõne raamatu labane peatükk.
Meil jääb nüüd veel vaadata tahtmise akti
viiendat elementi otsuse tegemist.
Kui meie õige mõiste leidnud ja aktiivse
tähelpanu abil kinni hoidnud, idee tundmuse
läbi tugevaks teinud, siis tuleb veel kord
äratundmine meile abiks. Meie kaalume
järele ja järelkaalumisele järgneb tingimat»
otsus, mis sama tundmuse läbi kõikumotaks
kujuneb. Oleme otsuse teinud, siis järgneb
tegutsemine ilma ühegi raskuseta. Nanda,
üht raskust teise järele ära võites, kujuneb
inimene woorusliseks karakteriks, mitte küll
ilmeksimatuks,. vaid selleks, keda meie õigu
sega nimetame ausaks, kohusetundlikuks,
ohvrimeelseks, kaastundlikuks, heaks inime
seks. Lõpuks olgu esitatud ka noorsoo ül
dine vaenlane, mis takistab wooruZlise ka
rakteri arenemist, see on vana tuttav
laiskus. Tahtmise nõrkus, loidus, passiiv
sus, kergemeelsus, need ei ole muud midagi,
kui laiskuse teisendid. Et inimene oma loo
mu poolest jõudu pingutada ei taha, paistab
silma iseäranis loodusrahvaste juures. Aga
ka meie aja tsiviliseeritud inimestest püüab
suurem osa oma eluaega nõnda ära elada,
et võimalikult vähe mõtteid pingutada.
Spencer tähendab huvitava nähtusena, et
igapäevase majapidamise abinõud ja riistad
vöiks inimene palju otstarbekohasemaks teha,

kui ta natuke oma mõtlemist pingutaks. Kuid
põhifaktor laiskus ei takista juhuslist
lühikeseajalist jõupingutust. Kui eksamid
lahenevad, siis oskab ka end puru laisk õpi
lane rakkesse Panna ja ka tsiviliseerimata
rahvad ei karda ajutisi, juhuslist jõu pingu
tust. Nad kardavad Pidevat, püsivat, süs
temaatilist, organiseeritud tööd, mis just
see tõsine töö ongi. Ka meie õpilased omas
suuremas enamuses armastavad lgisk»

tööd: nad ei taha hea meelega mõtelda.
Ennem peab õpilane tosina näitusi meeles,
kui et ühe ainsa näituse iseseisvalt leiaks.
Ainult meeles pidada, aga mitte iseseisvalt
mõtelda fee tendents käib kõikidest õpeai
netest läbi. Õpetajad ja kooli korraldajad
on ile suuremal mõõdul selles süüdi, sest
praegune õpekooli töö põhjeneb meelespida
mise peal, mitte aga iseseiswa mõtlemise, ehk

isctegewuse peal. Meie kasvatame küll in
tellekti, aga mitte tahtmist. Tahtmist wöib
ainult jõupingutuse, tegutsemise, isetegevuse
läbi kaswatada. Sellepärast tuleks tarwi
tada, kus wähegi võimalik, geneetilist õpe
metoodi, et õpilast töösse panna ja wõimal
dada temale ka waimlist iesetegewust. Sel
lega anname õpilasele tõsise waimlife hari»
duse ja kaswatame tema tahtmist.

Tugev tahtmine ja enese üle valitsemine
on omandatav ainult pikkamööda, raske töo
läbi.

Ta peab harjunud kombeks muutuma,
selleks tuleks õpilasele anda tunda seda rõõ
mu, mida tunneb inimene korda läinud tõsise
töö puhul. Ei pea hirmutama õpilast õpe
aine raskusega, see paraliseerib tema tahtmist.

Tahtmise kasvatamiseks teeb õpetaja
hästi, kui ta meeles peab järgmist reeglit:
iga psühiline jõud, mis laiskust edendab, on
vaenuline tahtmise kasvatusele. Iga psg.
hiline jõud, mis laiskuse wastu on sihitud,
aitab tahtmist kasvatada. Waenulik on ka
osalt meie seltskonna elu õpilase tahtmise
kasvatamiseks, mis praegust noorust ümbrit
seb. tema on küll täv muljendisi, aga ctuc*
tigi tühi. Kui nüüd seltskond vaenulik meie
noorsoole, siis seda otsekohesem läbikäimine
ja südamlikum vahekord peab loodud saa
ma õpetaja ja õpilaste vahel. Kool peab
olema õpilasele teiseks koduks.
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H. B. Rahamägi. Sinu riik tulgu.
Jutlused. Ligi paar aastakümmet on
juba kaewatud usulise kirjanduse ahtruse üle.
On süüdistatud loomulikult usuteadlasi. On
ka aga imelikud ajad üle elatud. Palju põ
rutusi on meist üle käinud. Kõik ei julge
sulge kätte wõtta, waid lepiwad waikse töö
ga omas koguduses. Kirjastajad ei julge
kirjastada. Ka prof. Rahamägi pidi oma
raamatu ise kirjastama. Soowime, et see
temale mitte kahju ei tooks.
Tema on ju üks neist pääsukestest, kes
kuulutawad kewade tulekut meie Eesti
usukirjanduses. Ahtrus hakkab juba kadu
ma.

H. B. Rahamäe jutluste kogus on 77
jutlust, 73 kirikuaasta järele ja 4 üksikute
juhuste puhul nagu proowijutlus, ame
tisse astumise ja ametist lahkumise ja üks
sinodi jutlus. Kirikuaasta jutlustest on 12
wana seaduse, 43 ewangeeliumite ja 22 epist
lite üle. Johannese ewangeeliumi on ter
welt 12 korda tarwitatud.
Igal jutlusel on pealkiri ja täis tekst ees.
Ara on jäänud kuulsad kolmikjaotused
tripartitsioonid. Kus jaotus äramärgitud,
on ta loomulikult arenew.
Wälimuses ei tungi R. mitte ette ajako
hase waimuga, mis ometi sisu täiesti täidab.
Enannste kõik jutlused on psüholoogilised.
Igatahes mitte dogmaatilised. Küll aga
praktilised, liikuwad, siiski usuliselt kindlas
sihis. Siin ei ole fraasi ega paatost. Ta
gasihoidlik nagu autor ise, on tema jutlus.
Ei puudu rahwuslik moment, kuid ta esineb
usulises selguses, ühtlasi lugupidamises rah
wa hinges peituwa waimuwara wastu. Ka
lewipoeg astub kohe esimeses jutluses platsi
(Jes. 42, I—9) Jumala sulase rahwuslise
paralleelina.
Kaasa kõlawad kõik helid meie aja häda
dest. Praktilised küsimused, mis huwitawad
ühiskonda, seatakse igawiku ttwlgusesse, na
gu uus ja wana ilmkord, riik ja seadus,
inimlikud lootused ja aated, mammona
wõim, rahwa au. Kahju ainult, et autori
tagasihoidlikkus neid probleemist, mitte-enam

alla ei..kriipsuta. Kuid olgu see tema eesõi
gus. Tema ei ole ju reklaami mees ega
kihutaja.

'Wäga arenenud õiglusetunne kindlustab
objektiiwselt olude hindamist. Rahu jutlu
ses (nr. 6) loeme: ..Rahutuks läheb süda,
kui kõike ülekohut näed ja kuuled, mis sün
nib. Rahutuks, kui näed, mitte tublidus,
otsekohesus ei maksa, waid kawalus, pet
tus:... õigus ja tõde nutab wälja tõuga
tud!"
Hing ei saa külmaks jääda, lugedes hul
ka kujukaid pilta igast eluwallast. mis siin
kokku kantud, aga ikka puhtamal walgustu
sel. Kuid ärge arwake, et siin minnakse wäl
ja pisarate wäljapigistamise peale. Seda ei
ole. Sellest wäärnähtuseft ja äraproowitud
tömbewahendist on meie autor waba. Sest
ta seisab reaalsel pinnal igapidi. Ka
waStast näeb ta ..reaalsel" pinnal. Seda
Märkused
Aprill on käe».
Ning sellega kerkib hoolika ja korrapärase
inimese ette Päewaküsimus: kust osta wihma
teati; ehk kui sel inimesel kõrgemad huwid
ei puudu kust osta moodne wihmawari.
Pean tunnistama, et ma kummagi küsimuse
peale wastust ei tea. sest mul puuduwad lä
hemad suhted äri-ilmaga. Küll aga wõin
ma lähemaid seletusi anda selle kohta, m i s
sugune peab olema moodne wihmawari.
Kõigepealt: ta ei Pea mitte olema siia
rane tabuline riistapuu nagu need kümned
ning sajad wihmawarjud, mida oleme tä
nini harjunud nägema nais- ning mees
kodanikkude kätes, kes wihmase ilmaga muu
tuwad liikuwatcks hiigla-seenteks, igast kül
jest warustatuikS teras - wardaotstega, mis
alatasa ähwardawad nende kaaskodanikkude
filmi, kes julgemad tänawal liikuda ilma
soliidse wihmawarjuta.
Moodne wihmawari ei ole Hiigla-Para
plüü (ehk paramürk" nagu ütles Käsmr
„kippar", keS wanal heal ajal kõik ilma mered
läbi kündnud ja mõnegi wihma ja laene käes
ligunenud). Moodne wihmawari ei sar
nane üheski suhtes wanale paraplüüle: tal
puudub wana paraplüü (wõi „barablii" na
gu weel hiljutt ütlesid ..peenemad" kadaka
saksad) ääretu suurus, mille alla hsal taht
misel wõis mahutada terwe kuueliikmelise
perekonna. Moodne wihmawari on nii wäi
te, et ulatab warjama üheainsa daami kü
barat
Moodne wihmawari ei tunnusta ka neid

loomadele ennast parandada ja uuesti woo
N on küll ülikooli dogmaatika professor.
ruslikukS saada. —ei—
Mõnesugust.
Wõ- oodata, et wastawad kalduwused ka
Wciljamaa „wnl«uta".
enne peetud jutlustes esinewad, iseäranis
Sõjakas üürnik.
Üks Leipzigi tubakaäri tegi kohalikus aja
kriStoloogias. Selle aseme! näeme wäga
Ühes wäikeses Prantsuse linnas tehti lehes kaubapgkkumist' kuulutuse. Selle pea
«inimlikku" Kristust, kelle juures ka hingeelu kohtuotsust täidesaatwale ametnikule üles le ilmus ärisse mees, kes enda ütles wõüvat
wõimalikult peene analüüsi alla käib. Selle andeks kodanik Dombildes'i peale mõju
kaudu siis tõuseb arusaamine tema jumalik awaldada, et ta korteri wabastaks. Ametnik ärile soowitada maksuwõimelist ostjat,
prantslast. Ostja ilmus ka warsti ühes
kusest, aga ühtlasi inimese jumalikust kutsest,
ei
saanud
hoolimata
omast
waetvast
kuidagi
soowitajaga, laskis omale kaupa näidata,
ilma et Kristuse au lelle all kannataks.
ülesandega toime. Sellepärast otsustas ta ostis lõpuks ta ara umbes 199.999 marga
Armsa maigu annwvad jutlustele sage politseid appi kutsuda.
eest ja andis maksusumma arwe! müüjale
daste lnulised helid. mis. looduse elust lei*
Politseinikkude liginemisel awas kange Prantsuse rewolutsiooni ajal wäljaantud
tud kuulutawad suurepärast kokkukõla kaelne üürnik nende peale aknast tule sar paberraha. Äriomanik ei teadnud, et need
Looja ja looduse wahel. Lugege ja teie näe nase eduga, et üks politseinikkudest surnult paberid on täiesti wäärtuseta, ja andis pet
te. kuidas läbi ja lobi haritud, kunstniku maha kukkus.
jale müüdud kauba kätte. Alles hiljem, kui
meelega inimene wõib sügawaste juurduda
Järgmisel hommikul piiras suurem ta wäljamaa paberid tahtis omamaa raha
ristiusus.
shandarmite salk maja ümber. Kuid ka fee wastu ümber wahetada, sai ta teada, mis
Ka proletaarlist terminoloogiat leiate kord kaitses majas peituw üürnik ennast nii suguse ..waluuta" eest ta kauba kelmidele
müüs. —ei—
seal: ..Rikas ei olnud Jeesusele mitte were ägedalt, et surmas ühe shandarmi ja haa
imeja ega wäljapressija, waid õnnetu wend, was teist raskesti.
Siis kutsuti wäljasuurtüki osakonnast
kes waewalt pääseb taewariiki." ..Ega iga
Teaaker ja muusika.
rikas, kes wabalt enda lahti ütleb rikkusest, mitu meest laskeriistadega, millest awatr
weel selle läbi isenesest kõrgel ei seisa. Ära barrikateeritud maja peale tuli. Piiratawast
Estoonia teaater.
kadunud poeg andis ka oma waranduse ja majast wastati fama elatva laskmisega. Maja
Täna, ueljapäewal. ..Stalnbuli roos".
rikkuse sõprade seltsis ära. Ta sai tvaeseks. asus kitsas tänamas ja see asjaolu takistas Homme rahwaetenduseks ..Mängupõrgu".
suuresti kallaletungijate wõitlusjõudude Laupäewa! „Marion".
näruses riides, näljaseks orjaks!"
Ei ole wõimalik paaril weerul suurt üle arendamist. Et wastupanekut kuidagi ei
Draamateaatcr
vaadet anda ligi 399 lhk. paksu raamatu suudetud murda, otsustati maja kõige elani
kuga
õhku
lasta.
—ä—
Reedel 21. aprillil hra Paul Pinna tulu
üle. Iga rida. mis seal kirjutatud, on ter
Koera õigus.
õhtu. «Napoleon Bonaparte" (Vae victis)
we hinge ilmutaja.
Inglismaal oli koerte marutõbi senini N. Voss'i 3-wa-atusline draama. Algus kell
Soowitan soojalt raamatut noorsoole.
päris
tundmata asi. Alles minewal fuwel
8 õhtul. Teaatribüroo.
Sünnis on ta iseäranis kingituseks üks
olla esimene selle haiguse suhtumine kiud
kõik mis pühal, iseäranis aga leeripühal.
laks tehtud. Ühenduses sellega tuleb ümbep
Arfid.
Tänuwäärt on tema ilmumine aga üle muuta ka Inglise seadus, mis annab koera
üldse. Aja märk, et kaks rewolutsiooni ja le õiguse, esimesel korral tohtida hammus
ETA. Riias, 19. apr. Lta. Kursid.
waimline haaos mitte kõik pole laastanud. tada. ilma et sellele teole järgneks karistus. Naelsterling 1148, dollar 259.73, Prantsuse
Ristiusk hakkab pead tõstma meie rahwa Et sarnane seaduse-paragrahw tõepoolest frank 24.25, Rootsi kroon 67.75, Norra kr.
sisema parema elu äraseletamiseks.
weel on olemas ja tarwitataw, seda näitab 48.75, Daani kroon 55.59, Hollandi gulden
üks hiljuti tehtud kohtuotsus. Keegi Ing 98.75, Saksa riigimark 9.89, Soome mark
E. T.
lise koiwnik kaebas kohtusse koeraomaniku. 4.99, Eesti mark 9.75, Poola mark 9.98,
OO0—
kelle koer tema naise kallale karanud ja kat Tsheho-Slowakkia kroon 5.41, 19 kuldrubla
ki rebinud kleidi, mille eest kaebaja nõudis 1225. Belgia frank 22.75, kuldsrank 59.90.
Lõuna--EestL kaubandus-toõs
kahjutasu. Süüdistatama! läks õnneks sel
ETA. London, 18. apr. Kursid. Netotn* ettewõtjate paew.
geks teha. et tema koer esimest korda sarna Aork 4.42, Montreal 4.53, Pariis 47.4755.
Tartu kaubandus-tööstuse selts kawatseb se süüteo oli korda saatnud ja et ta senini Brüssel 51.5255. Berliin 1299, Rooma 81.
maikuul kokkukutsuda Lõuna-Eesti kauban igatpidi laitmata oli elanud. Selle tões Helweetsta 22.7155, Amsterdam 11.64, Mad
dus-tööstus-ettewõtjaid ühiseks nõupidami tuse põhjal mõistis kohus kaebealuse õigeks. rid 28.35. Lissabon 4.51. Miin 33.000. Stok
seks. Nimetatud nõupidamisel tuleks lähe - .Et arm.saada sarnasest otsusest, peab ole holm 16.9755. Kristiania 23.6255, Kopenha
malt arutamise alla kaupmeeste organiseeri tama, et Inglise seadus annab üksikute kiud gen 20.7454, Ateena 98, Rio de Janeiro
TU Buenos Aires 44*/I#. ' >
mise, tulu- ja ärimaksude küsimused. Täht laks määratud juhtumiste puhu! loomadele
samaks küsimuseks on weel ka wöitlus ilma mõningad isikuõigused ja wöimaldab eksinud
patendita kauplejate wastu.
Tallinna linnavalitsus majandus osakond t-atad, ct !. maiks s. Päewakorda on üles wõetud järgmised,

tõsisem tema poleemik, kus seda Waja on.

referaadid:

1. Lõuna-Eesti majand-uslised wälju
waated K. Kornel.
2. Kaupmeeste organiseerimine H.
Laretei.
3. Tulu- ja ärimaksud A. Kann.
4. Wöitlus ilma Patendita kauplejate
wastu A. Kann.
Lõuna-Eesti kaubandus-töö stuse ettewõt
jäte päewa kokkukutsumine sai seltsi wiima
sel peakoosolekul jaatawalt otsustatud ja
peetakse arwatawasti Tartus ära. J. M.
OOO

mõnusaid kõwera otsaga Pidemeid, millede
waral nii hõlbus oli riputada wihmawarju
käsiwarrele ehk wõõra korteri esiku (s. t.
«andree" nagu harilikult üteldakse) wa-rna.
Moodsa wihmawarju (jit ka päewawarju)
pide on lühike ning walmistatud kõige kalli
mast puust ehk elewandiluust ja maksab mi
palju, et keegi ei raatsiks wihmawarju kuiwa
ilmaga tarwitada jalutuskepina. Tsittoni
ehk eebeni-puust wõi weel kallimast mater
jalist pideme ots on alt siledaks woolitud
ega kannata maad wastu toetamist: ülemine
ots aga on kunstiteos, mida meiesugune
waewalt puutuda julgeks.
Sellepärast ei lastagi moodsat wihma
warju käsiwarres kõlkuda, waid kantakse
kaenlas, et igaühele paistaks silma eebeni
puust, maarjakasest wõi elewandiluust pi
deme-ots, kujutaw Egiptuse, Jaapani, Per
sm ning muis eksoottlistes säilides nikerda»,
tud jumalusi, templid, sfinkse wõi loomi.
Iseenesest mõista, et sarnase pidemega
wihmawarju olulisem osa daamide ning
herrade kübaraid ja päid warjaw riie
peab olema hinna ja muude omaduste poo
lest pideme wääriline, s. t. et ta wõib olla ai
nult kõige raskem ja tihedam siid. Puu
willliseid „reinsirme" wõitvad kanda küll iga
sugu mammid turule minnes, ent mitte
daamid, kes pretendeeriwad moodsuse ja ilu
peale: daamid ja herrad, kel raha küll, et
osta wihmawari-kunstiteos.
Arwesse mõttes materjali hinda, treiali,
poleerija, õmbleja ning muude kaastööliste
päewapalka ja üldist elukallidust ei ole ime,
et moodne wihmawari maksab tuhandeid: nii

kiit stidivsiriineked

Varustatud peawad olema sõiduriista külge kinnitatama taksi tabeliga sa üksik-asjaliku taksi raamatuga. Tabelid ja raamatud on saada majandusosakonna
kantseleis.
AluS: „ Riigi Teataja" nr. 114, 1921 a. Väljakuulutatud Tallinna
Mduwoorimeeste taks.
Tallinnas, 19. aprillil 1922 a. Osakonna juhatu^.
Nr. 1229, linnanõunik: H. Vaat.
!2SS Asjaajaja: A. Lepik.
et meiesugune parem loobugu mõttest
omandada säärane teos. See loobumine
peaks seda kergem olema, et meiesugusel
puudub arwatalvasti kübar, mida wihma eest
kaitsma peab, ja nägu, mis wihma käes wõib
„wärwid" kaotada.
Mis Puutub näo wärwidesse, siis kons°
tateerigem, et näo - wärwimine puudri ja
shminkide abil wiimsete aastate jooksul kogu
kultuuralises ilmas on wajaduseks saanud,
mida rahuldama tekiwad ikka uued tööstus
ettewõtted. Prantsusmaal ja Itaalias, üld
se lõunamai! oli näo-wõõpadc tarwitamine
kombeks juba wäga ammu, ilma et selles
nähtub olekZ midagi mittesündsat. Ka
flaamlased on kosmeetilisi wahendid näo ilu
suurendamiseks alati ohtralt tarwitanud,
kaunistades põski kui mitte muu, siis peeneks

tambitud telliskiwi tuha ning püüli-ja
hudega.

WnmaSte aastate jooksul on puuder ja
näo-wärwid Mallanud aga ka Inglis
maa, kuS nägu weel hiljuti hinnati ainult
näo loomuliku jume järele, ning Saksa
maa, kus näo wõõpamist weel mõne aasta
eest peeti ..hukka läinud" prantslannade fitr*
jaks ja kõlblusewastaseks kombeks. Meie
kodukaswanud kaunidustele, kes maha ei ta
ha jääda suurilma daamidest, olgu seletatud,
et näo wõõpamine on kunst, mis nõuab suurt
wilumust ning asjatundmist. Ei jätku sel
lest, et nägu tvalgeks ja Põsed ning huuled
weripunaseks wärwitakse; suurilma daam
wärwib nägu mitu korda päewas.

Hommikul walib ta õrnad wärwid, pu
nast tarwitades õige ettewaatlikult: puuder
wöib olla üksnes wäga kahwatu kollakas:
sifmakulmud ja ripsmed peawad leppima
wärwikornaga, mis õhuke kui õhk. Enne
lõunat jalutama minnes tohib tarwitada ju
ba tugewamaid wärwe ja nimelt „õhuwär
we", mis annawad näole pruunja jume, kö
nelew terwisest ja spordist. Silmud oman
dawad ühtlasi mustjassinise randi, et nad
„dämoonilistena" süttiksid: huuled wõöbw>
takse helepunaseks. Mida lähemale saabub
õhtu, seda kummalisemate wärwide tarwita
mine on lubatud. Kõige uuem mood on
lilla seltskonnas, ballil eht teaatris wii
bimise puhuks: mõju olla elektriwalgusel
otse muinasjutulik. Käsilvarred, kael ning
õlad Puuderdatakse wiimasel ajal roheliseks.
—ka see awaldawat nõiduslikku mõju.
Mitte ainult silmaalused ning -kulmud ei
kattu wärwikorraga: isegi körwad wärwitakse
roosaks, mis wist mitte kõige kergem töö
ei ole.

Nagu üleüldse mitte kerge Pole kogu see
..looduse-krooni" ehtimine ja kaunistamine
keemiliste produktide abil. Kuid mida ci tee
..looduse-krooni" kauniin pool, et olla weelgi
kaunim! Mida ei tee ta eriti siis, kui tal on
wõimalus Pühendada selleks toiminguks kül
lalt aega ja rahal
Molli Pill.
OOO

Wastutaw wimtaja: Joh. Wiik
Väljaandja OsaühisuS ..Teataja".
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NeljapLewal, 20. aprillil
6,MMi IM

MriTinii

Leo Falli operett 3 w.

Algus kell pool 8 õhtul.

Sise- ia suguhaigused»

Reedel, 21. aprilli!

kgapäew kella 4—ps.
Jaani tänawal nr. 6, krt. 8.

Wastuwõtmine
Rahwaetenduseks

ZW Mil
Aja-koja jant 3 mürgelis Tow

Zmpekoweni ja Carl Matherni

(Krediit panga majas).
Kõnetraat 14—13,

"Äsr

jiirele kohalikkudesse oludesse
kohendanud Milli Mallikas.

Algus kell poolB õhtul.

k im ii niin

Laupäewal, 22. aprillil

Wastuwõtmine 10—1 ja 3—4

,Marion^

Wäljasõitmine igal ajal.

Suur Tartu maantee nr. 18

Walter Bromme operett 3 w
Algus kell pool 8 õhtut
1279

WRW
igasse walitsuse ja muudesse
asutustesse, iseäranis maade

l peetakse ära 23. aprillil kell 12 päewal panga ruumides, S. Karja uulits nr. 20.
PSetvakord
1. Koosoleku juhataja ja protokolli kirjutaja walimine.
2. 1921. a. aruande kinnitamine ja puhtakasu jaotamine.
3. Panga aktsiate uue wäljaande 5.000.000 marga wäärtuseS
realiseerimise-aja pikendamine. l 28«
4. Nute osakondade awamise küsimus.
5. Panga juhatuse, nõukogu ja rewisjoni kommisjsni liikme
tele tasu äramääramine.
g. Walimised põhikirja järele.
Kui sell' koosolekule tarwiline arw aktsionääre kokku ei tule, siis peetakse
teine peakoosolek 7. mail 112 päewal nimetatud ruumides ja sellesama päewa
korra jär.le ära, mis kokkutulnud aktsionääride arwu peale waatamata põhikirja
§ 57 alusel otsusewöimuline on.
W« Wlw.

õig. ja maksude Vähendamise

asjus teeb ifltiftult ruttu

ja korralikult töötades, ka abi

MMM

elu ja maksude l«headustes
Wiru tän. 14, krt. 1, 2. korral
(einel, wastu) kella 9—l ja 2—7.

Reedel, 21. aprillil

Sbta Paul Pinna
inin õhtu
„Rapoleon

i 066 H. 3 KLHie.
Harku koloutt

Kuulutus.

Kollase kana j

wajab

intftQinrt? NMinit-e NwiS-kr. Äotnm*
müüb awalikul suusõnalisel enampakkumise teel esmaS
päew, 24. aprillil s. a. kell 12 päewal, Kütteainete Kesk'
komitee ruumides. Tallinnas, Äieripuiestee nr. 15

põllumajanduse

Bonaparte^
(Vas victis).

M\b io mõnaiiilgil

R. Bossi 3 waatusltne draama
Algus kell 8 õhtul»

Pühapäewal 23. aprillil \
Lasteetenduseks. I
Miks kewad
tulema Pidi.

Tingimised: prii korter, kiite,

walgustus ja produktid (söök) Paäsetähtedö eelmüük mürglipäewal Börse faalin kella 6 õhtul.
kolonii hinnaga, palk 5310 mrk.
kuus + perekonna toetusraha,
pool wakamaad põllumaad ühes
ühe lehma karja- ja heinamaaga

Algus kell 9—2 ööst. 1288

r]

1276

Laste muinasjutt kolmes maat.

Kergesõidu

rele H. Anto.

kaiess

Threse Lehmann Haupti jä

LaupSewal, 22. aprillil
Borfe saalin.

Slortunioo kunstile js tednilole tßoglotoaü

Algus kell 3 päewal.
Pöasetahtede eelmüük iga pciew

Alla 11-1 e. l. ja b-8 õhtul
Draamateatri kassas.
127?

Ml MM
Reljapäewal, 27. aprillil

lil

wlim
(LZedertafel)

«ahkkattega odawalt müüa.

lärelküflda Kilingi-Nõmme '

UWkOW lumi

W. Juhannson.
1275

järgmistes kohtades:
Aegwiidu jaamas 735 palki
Lehtse jaamas 216 „
Musta pooljaamaS 84 „
Tamsalu jaamaS 1275 „
, Wägewa jaamaS 12 „
Kiltsi jaamas 289 „
Jõgewa jaamas 13 „
j Rakke jaamos 340 „ 1272
! Tapa jaamas 751 „
Pedja jaamas 47 „
Wõsu randas 4224 „
Wõru Pedaspeas
Taperla 893 jooksw. sülda puid
Enampakkumisest osawõtjail tuleb enne pakkumist
10 protsk pakkumise algushinnast kindlustuseks sisse

1) noistei. fa laste riiete juurelõikus
2) laua, selja ja sängi pesu valmistus
maksta.
3) ilutikandus käsitsi ehk masinal
. Lähemaid teateid ja tingimisi saab teada Kütte»
4) kübarate walmisws
ainete Keskkomiteest ja kohtade pealt.
5) kunstlikud prantsuse lilled riidest ehk paberist
6) sandaalide ja suvekingade walmistus
7) naisterahva juuste kammimine ja ülestegemine
©leu saanud suure saade
Teadaanne
8) maniküür ja pediküür
tuse mitmed paremad sett
fid automaatpüstolid ja
9) perenaise kursus: paikamine, parandamine,
rewolwrio 11. 6,35 ja 7,65«
valmistamine ja ümbertegemine igas. õmbluse
Padruni tongid, tongi tõmma
Wiru maakonnas, Rägawere w allaS,
\
ja
käsitööst.
jad, rohumõõdud, laetud padru-l
WaeiSla riigimõikas müüakse
uid tl. 16 ja 12, puhastamise ' Ovehind 500—1009 margani. Lles anda igapäev
kepid, seljakotid, püssikotid, jahi kella 9—2, Kunstköfltõökooli kantseleis Instituudi t. 13.
noad, A eltol õli, mis weesaapa
Juhataja Rose Reite.
enampakkumisel
määrimiseks kõige parem on jne.
Hinnad mõõdukad.

kontsert

29. aprillil kell S hommikul

PStsikauplus

Juhatab N. Türnpuu.
W. ¥9sf U P.
Aaastegewad pr. Sigrid Ant'
ropvff-Hoerschslmann.
Eeskawas: Neinh. Becker, G. Pikkjalg ttv. 6, Tallsanas«
Lubrich, F. Eilcher, Aug. The Häid kaugele kokkulaskjaid kahe

len, Schumann-Li zt, Schubert» ja kolmeraudseid jahipilsse alati
Liszt, Rachmaninoff, Chopin j.t. suures wäljawalikus saadawal,
nende hulgas ka üks kaheraudne
Algus leo 8 õhtul.
Pääsetöhed: 50—150 margani kl. 10, mis luige ja hane jahi
jaoks kõige kohasem.
eelmüügil teaatri kassas, alga
des 21. apr.

1280 <
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Kttttuurakeelteft
me'le kõige kasulikum, tar
wilikum ja kättesaadawam.

furniloomi 111 liobufrib
Wirumaa riigimaade VIII. ringkonna
1283 walitseja: (allkiri).
Kütteainete Keskkomitee Likvideerimise Kommisjon
annab see läbi teada, et 24. aprillil s. a. kell 10 hom.
Tartu maakonna Kütteainete Keskkomitee voliniku kant
lese! juures

Aes soowiwad keelt täiesti
kättesaada, neile on

Saksa keel iseõppimiseks.
Dr. Rosenthali Ameerika
õpewiis wõõraste keelte

tmiMMt im

jaoks. Hind 100 marka.

välja müüdud saab:
Lühikese ajaga igapöewaseks
Soola, rukkijahu, odratangu, erneid, übe, nahka,
tarwiwseks annab:
wiljakottisid, uusi poolsaapaid, rauda, tööriistu, käia
11 müüa
Saksa keele kiir õpetaja.
kiwa, käru rattaid, kirweid, hobuseid, hobuseriistu, vunk
Walitud kogu igapäewaseid
reid ja muud kraami.
sõnu ja lauseid. H. 30 m. ehk
Wene tän. 3, k. 1.
Kui 24. aprillil kõik kraam ära müüdud ei peaks
KSuelemtsed EeSti, Saksa, saama, siis kestab väljapakkumine järgmisel päeval
! Soomckeelcs. Hind 50 m. edasi.
Visgjd

»»»»

žoninn - enam.

Saada raamatukauplustest.

Ladu: Ploompuu kauplus,

Tallinn. 1143

Kütteainete Keskkomitee Likvideerimise

j 692 Kommisjon.
A.'S. „ Ühiselu" trükk, TalltMaS.

AL Jtaleuipaes'
(kapten Tamm)
sõidab siit laupäewal 22.
aprillil kell 11 hommikul wälja.
Reffijate ja kauba ülesandmist wõtawad
1287 S. l4 jlllf fl|
Telegr.aadr. Clayhills,Tallinn.

