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SaTftdtii&e ttrwisWa ronro;«n»s kawalselaiss Jrt"us 8. iunnil Sra pidada.
„Estoonia" ja „Wanemuise" teatri ühinemine jääb katki.
Narwa sild hädaohus.
Suur weeuputus Emajões.
Genna konwerents: Wenelaste wastns Londoni märgukirja
peale. Prantslaste delegatsioon ei ole wastusest rahul
datud. Niisama keelduwad prantslased ikka weel WeneSaksa lepingut tunnistamast. Eesti esitajaid Itaalia
kuningale efiteletud.
Wenelased nõuawad liitlastest oma laewastikku tagasi.
Wene - Saksamaa wahel algab postiwahetus.
Mofkwas wõetakse endise Saksa saadiku tapjad kohtulikule
waStutnsele.
Saksa-Wene kaubawahetuse elustamine.
EnamlastewaStane liikumine Georgias.
Nõöwimised Kaukaafnses
Aus posti-telegrafi tariif Wenemaal.
Tõõta tööliste meeleawaldns Riias.
liri tüli likwideeritud.

IK/m. A. Tammes 1
—— S. Karja tan. nr. 19. --»»»» mm
soowitab S«bl»SmaNnaid täieliku rvastutusega. Koorelahutajaid. Peale iPll|j
selle mitmesuguseid teras kaupu, taskunuge, kääristd, tabalukke, terastraadist ja ««W»

rauast jalamatte, wedru (spiraal) sukapaelu ja palju muid kaup il. MW«

Wiimased teated.
Wene-Saksa lepingu asi lõpu
likult likwide^Ltud.
ETA. London, 24. apr. Reuter. Ge°
teatatakse: Wene-Saksa lepingu läbi
tekkinud wahejuhtumine peetakse nüüd lõ
pulikult likwideerituks. Kümme peariiki
saatsid Saksamaale märgukirja, milles Sak
samaa poolt ettetoodud seletused lepingu ai
lakirjutamise põhjenduseks tagasi lükatakse.
Märgukiri jätab liitriikidele õiguse, tühjaks
tunnistada lepingu artiklid, mis makswate
lepingute määrustele wastu käiwad.
ETA. London, 24. apr. Genuast tea
latakse: Prantsuse ekspert Seydoux wõttis
jälle osa Wene asjade alamkommisjoni koos
olekust pühapäewal.

Alamkommisjonis on ka wenelased esita
kud. Koosoleku algul pani Seydoux ette, et
Londoni ekspertide raport arutusele tuleks
ja et ka wenelased arutusest osa wõtma kut
sutaks. Nõukogude esitajad olid selle ettepa
neku wastu, ette pannes, et ekspertide ra
port ajutiselt kõrwale jäc taks ja et arutust
alataks Tshitsherini märgukirja Põhjal Lloyd
George'ile. Seydoux wastas, et enne kui
Wenemaale rahalise abiandmise küsimus
arutusele wõib tulla, peab nõukogude walit
sus selgesti oma waatcid teada andma selle
kohta, kuidas ta Wenemaa wõlauskujatele
kahjutasu kawatseb anda. Kõik eksperdid
peale Wene omade kiitsid Prantsuse ettepa
neku heaks. Alamkommisjon andis Wene
esitajatele mõista, et kuna ta nõus on ärcr
kuulama wenelaste poolt bona side tehta
tvaid ettepanekuid, lükkab ta kindlati tagasi
kõik wäited, mis ette tuuakse ainult sel ots
tarbel, et lõpulikkude otsuste tegemist edasi
lükata.

Nõukogude delegatsiooni koosseisu Genuas
suurendatakse.

Genuast telegrafeeritakse, nagu „Seg."
koeme, Berliini nõukogude Wene saatkonda,
et olewat tarwis saata weel mitu sinansas
jade eksperti.
Ekspertidena on praegu Genuas tuntud
rahaasjanduse eriteadlane, Harkowi ülikooli
professor Trahtenberg, insener Ljubimow.
eradotsendid Sergejew, Smirnow ja font
munist-ökonomist PreobrashenSki. Siiski
elewat ekspertides: weel puudus. Lisaks
ssadetawat weol R. R. Kutler ja prof. BogoZepom, —ei—
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on Berliinist kohale jõudnud ja tellijatele katte 11
saadetud. 11
Gisw Läinud kuu poliitikas. Neljas iseseiswusaasta. R. N. Kimastu sepad. L J
Albert Kiwikas. Sügispäero. Richard Roht. Hallali. Henri Barbnsse. Kaks § |
armastust. P. Wäljamaa kirjandus kroonika R. R- Weel waimu kriisist, eriti Z s
Eesti kirjanduses. Rasmus Kangro-Pool. Teaater ja muusika. Kino wiimased 0 6
dinsky. Följeton: Sulejoonekesed sotsialismi maalt. N |
Pildid Vabariiki neljanda aastapäewa pühitsemisest Tallinnas ja Tartus. st l
Eesti maastik piltides. Kino wiimased uudised Pildid Narmast. Nälginud Z |
laste surnukehad Wenenaal. Venemaa „näljamargid". Palazzo-Reale Genuas. N s
Joonistused K. Schtscherbakosfi ja W. Kangro-Pooli poolt. A «
I uudised.
Teatedhind:
kunstist:
Zean
Francois
K?s
Kan- x I»I
lkElliMis»
Aastas
Emk.
295, 1(tMillet.
a. 165,
iUCchakespeare
a. 85, üksik nr.pilt?
30 marka.
Saada parematest raamatukauplustest ja lehemüttjatelt. « D
Tellimist wõtawad wastu kõik postkontorid ja abitalitused. 1216 g 1

Wenemaa nõudmised.

Nagu „Segodn." kuuleb, esinewat Tshit
sherin Genua konwerentsil kategoorilise
nõudmisega, anda nõukogude Wenemaale
tagasi Wene laewastik, mille ära wõtnud
inglased ja prantslased, kusjuures laewasti
ku tagasi andmine peab sündima enne Ge
nim konwerentsi lõppu. —ei—
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I kontsertsaal. I

liri Mftnms lahendatud.
ETA. London, 23. apr. Reuter. Nagu
~Westminster Gazette" kuuleb, on De Vale
ra poolehoidjate ja liri wabariigi sõjawäe
juhtide wahel kokkuleppele jõutud, mil suur
mõju on rahu jalule seadmise katsete pealp
Launa-Jirimaal. Kokkulepe on täiesti sõja
list laadi ja ei puutu poliitiliste küsimuste
lahendamist mõlemate poolte wahel.

B C. S. S. (Äakto' korraldab 1
B : 20. ja 30. aprillil f. a. : B
I Üleilmlised m I

Saksa-Wene kaubawahetuse elustamine.

ETA. Petrograad, 20. apr. Petrograa
di kaubanduskoda on Saksa majanduslisa
instituudi poolt teate saanud, et wiimane
oma esitajaid elawama kaubawahetuse ots
tarbel Petrograadi ja Moskwa saadab.

Osa wõtawad Prantsuse, ShVeitsi, Saksa, Läti Wl
I tSstewõistlused I
ja Eesti kõige paremad tõsijad. M
Algus mölemil õhtul kell 7. W
Piletite eelmüük kontsertsaali kassas. B

Tööta tööliste meeleawaldus Riias.
ETA. „Rig. Rundschau" teatel on
apr. Riias lossi ees suurem tööta tööliste
demonstratsioon olnud. Kohale ilmunud Po
litfet ajas demonstrandid laiali, 3V passita
isikut arretecrides.

Rööwlite rohkus Kaukaasus.
ETA. „Gudok" kirjutab: Kewade tuleku
ga puhkeb Teri- (Kaukaasias) maal bandii
tide tegewus uue jõuga. Rohelised banded
hakkawad jälle elanikka erutama ning trans
pordi tööd takistama. Wiimasel ajal sage
newad juhtumised, et Wladikawkaasi teel
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kooliaiad pedagoogiilfe s olslarbels.

Haridusministeeriumi poolt anti järgmi
ne eeskiri kooliaedade aöjns (18. jaan. 1922.
nr. 2180): ..Haridusminiöieerium on teada
saanud, et mõnel pool algkoolide juures asu
waid kooliaeda hoolekogu õpetajate wahel
jagab ja mõned õpetajad oma aedasid isegi
okastraadiga piirmvad. Et sarnaseid nähtu.st ära hoida, tuleb kooliwalitsubtel koolide
pedagoogika- ning hoolekogudele järgmist
selgitada ja juhatada: Aüvalikkude algkooli
de seaduse § 29 järgi Peab iga maa algkooli
juures olema umbes tiinu kõlbulikku
maad kooliaia tarwis ja igale määralt
sele õpetajale tarwitamiseks poolteist kuni
kaks ja pool tiinu Põllumaad ühes ühe leh
ma ja hobuse heina- ning karjamaaga. Awa
likkude algkoolide seaduse elluwümise mää
ruse § 14 järgi jagab õpetajale tarwita
miseks antawa maa kooliõpetajate
wahel kooli hoolekogu, kuna aiamaa
jagamist seaduses sugugi ette nähtud ei o!e.
Et kooliaia tähtsus peaasjalikult peda*
googiline on. siis ei saa tema jagamist sugu
gr loomulikuks ega otstarbekohaseks pidada,
ega kogunisti hoolekogu otsustada anda.
Kooliaed peab terwe kooli ühise hoole all
olema, tema kasutamine kaswatttsliseks ots
tarbeks aga pedagoogika-nõukogu
aSjaks (algkoolide seaduse § 70 p. p. 1, %
5 ja 10); töö ja kulud kooli korrashoidmisel
ja kasutamisel peawad tulema kooli poolt, tu
lttd minema kooli ja ..koolipere" (õpetajad,
õpilased ja teenijad) kasuks. Ainult netl ju
hustel, kus kooliaed loodud praegu koolis
töötama õpetaja isiklise töö ja hoolega, tu
leb seda niikaua, kui see õpetaja seal ametis
arwata temale tarwitamiseks antawa
maa külge ja hulka, kui ta ei soowi juba
nüüd seda aeda algkoolide seaduse § 69 telje
poole cilnfel üleüldiseks tarwitamiseks üle
anda.

Seni meil õieti kooliaedasid ei olnud.
Kui kuskil need olidki, siis olid need koo
üjuhatajate ehk õpetajate istklisel algatusel
ta nende töö ning waewa läbi tekkinud.
Nende aedade tarwitamise ning kasutamise
kohta ei saanud kahte arvamist olla iga
töötegija on oma palga wäärt. Maarefor
ms seostamisega läks hulk mõisa südameid
ühes kallihinnaliste aedadega koolidele. Ja
reliknlt on ministeeriumil praegust õige
aeg kooliaedade kasutamise suhtes juhtnöö
re anda. Et aga mainitud eeskirjas antud
seletus selle kohta otstarbekohane oleks, selle

juures tuleb tõsiselt kahelda.
Eelpool ilmunud eeskiri seab kooliaedade
kasutamise täiesti nnele alusele. Se
nt tarvitasid õpetajad, enamatel juhtumis
tel kull koolijuhatajad, kooliaedu enda ka
suks, milleks nad hoolt ja waewa nende hari
mise juures ei põlganud, samuti nagu kirt
kmnõisate juures olid ja on wiljapuu
aiad, mida kirikuõpetajad kasutawad. Nüüd
Lutstfer.
Jea« de la Hirest romaanTeie saate minu omaks kas teie enda wa
ba! walikul wõi jälle minu tahte sunnil.
Kuid wiimasel juhtumisel saate teie ja need,
keda teie armastate, põrgut tunda. Tänu
kõnelen teiega wiimast korda, ja ultimatiiw
kl toonil, et teid mõtlema panna. Kuulake?
Ma kuulan. Teie teate wäga häsri,
et mina tahes wõi tahtmata pean kuulama!
ütles Laurence õlgu kehitades.
Mina tahan ütelda:
Esiteks: Wiimane tähtaeg lõpeb 10.
suuni! kell 12 öösi. Täna on Iõ. mai. Teil
on siin kalender. Teie ei näe mind enne kui
10. juuni keskööl, ehk olgu siis, et teie mind
ama tahtega enne seda tähtaega kutsute, et
mulle ütetda: „Olen teie oma, minu arm
sam!"

Teiseks: Tänasest Peale kuni 10. jun
ni keskööni wõi kuni silmapilguni, mil teie
mind kutsute, saamad lean de Sainclair ja
tema uõlemad kaaslased iga silmapilk minu
tujude järele kehalisi ja hingelisi Piinasid
tunda. Nad tulewad iga päew kell 9 õhtu
ste teile oma kannatustest jutltstama, ja teie
näete nende kehade! fiitlfflife Piina jälgi.
Sellest, mida nad teile jntustawad, wõile
juba ise järeldada, missugust moraalset Pii
na nemad tunnewad...
Kolmandaks: Tänasest peale, kuni
10. juunini wõi silmapilguni, mi! tele Mind
kutsute, saamad Minna, Gertrud ja Marte
piinata minu tujude järgi. Ja iga õhtu kell
K 9 pärast õhtusööki, jutustawad nad teile
üksikasjaliselt, mida nad peawad Ül« ttam
'a mimatTttii teie kSige hiljem 10. jun
uif ftff 12 ööst «im jVM* i«l« Mifiigtt-

olla seaduse särele tarwitawad ainult
Pedagoogiliseks otstarbeks. Tv
lusid aiast aga tohtida tarwitada ..koolipere",
s. o. õpetajad, õpilased ja kooliteenijad. Kas
ja kuidas „terwe koo!" kooliaedasid korras
hoida lnndab ja saaab, seda lähemalt ära
määratud ei ole. Ainult see on ära tahen
datud, et kulud aia korrashoid mi
seks kannab kool. Kust allikast ta seks
otstarbeks raha saab, ei ole öeldud. Vallad
kes koolide ülewalpidajad (algkoolides) on.
nagu kogemused seda näitawad, wäga kitsid
igasugu iväljaminekute suhtes. Isegi kõige
tarwilisemate asjade ostmiseks, nagu wda
on walgnstuö, ei raatsi wald raha anda, rää
kimaia sarnasest ..litksuseft", nagu seda on
kooliaed. Jääb aia korrashoidmiseks ainult
kaks teed üle: Esimene nendest on
kooliaia wäljarentimine ühele
isikule. Kõige wähemalt ei tekkiks siis
aias ministeeriumi poolt hukka mõistetud
traataedasid. (Jsikliselt oleksin selle poolt,
et traataiad, kui waluS sõjaaja mälestus,
terwest Eestist põldude ja karjamaade üm°
bert kaoks!) Aia rentnikul tuleks aga esi
mesele kohale seada aia äriline külg. s. o. et

pilkeks! Pedagoogilisi wäärtusi sarnase siis
ieemi juures saawutada on ka wõimata.
Milleks siis sarnane ministeeriumi poolt
Wowitud komnmnaalne katse?
Arusaadawam oleks sarnane kooliaedade
kasutamine kaugemas tulewikus, kivS asja
olud nii palju edasi nihkunud, et te mu l
..koolipere!" ühine söök ja koolilapsed pea
aasta ringi kooli juureS olewas internaadis
elawad. Seal oleks aiaharimine, kui ka
aiasaaduste ühine tarwitamine omal kohal.
Praeguse olukorra juures jääb aga ainult
kolmas, osalt juba siiaajani tarivitttsel olnud
aiasaaduste ärakasutamise ja aiaharimise
wiis kõige sündsamaks. Kooli hing ja juh
tija km ka alaline elanik on õpetaja. Miks
on temalt wiimase ministeeriu
mi korraldusega wõimalus wõe
tud, omaette ja oma jaoks aeda
harida. Saksamaal asutawad suurte lin
nade ametnikud ja lihttöölised terwed aiakin
nad, et omaette tükk aiamaad omandada ehk
rentida ja oma isiklise ja hoole läbi kasu
ta maad wiljakandjaks aiaks muuta. Seda
ci tehta mitte ametitöö waid puhketundi
del, miks wõetakse see wõimalus meie õpeta
jatelt? Kas on kooliaedade suhtes ka juba

margata kartust, et õpetaja liiga palju
saab nagu see parempoolses ajakirjan
duses igapäewane nähtus on?
Siin tuleks haridusministeeriumil koo
liacdade tartmtamise ja harimise asi uuesti
kaalumisele lvõtta, asjaolu aluseks wõttes:
1) Kas suudab „terwe kool" aedasid harida,
kui kooliühing - õpetaja kooliõpilastega
täiesti ühewäärtusline ..kooliperes" saadus
te tarvitamiseks. 2) Kas on tarwsiik aia
saadusi terwe ..koolipere" wahel jagada?
Pedagoogiliseks otstarbeks wõiksid jaädü
kooliaias sarnased osad. kus ilupuud kaswa
;vad. Need, mis seni pargi nime kandsid.
Õpetajailt ärgu wõetagu aga wõimalust ae
da harida ja selle saaduseid omale saada.
Selleks antagu igale õpetajale nimelt oma
ette tükk wiljapnuaeda niisama ka aiamaad
keeduwilja jaoks. Niisama talitatagu ka
kooliteenijaga.

Ei pruugiks ju ühises aias keegi oma osa
okastraadiga piirata, mis täiesti sündmata.
Olgu õpetajal Peale üleüldise ja awaliku
elutegewufe ikkagi ka oma isikline elu ja koht
aias, kus ta tulusas töös puhata wviks tee<
nistusest wabai! tundidel, Nõlw.

ta rohkem sisse tooks ainelist kasu rendi mat'«

suks ja enese elatamiseks. Pedagoogiliseks
otstarbeks aeda tarwitada, oleks sel juhtu
misel waen>alt wõimalik.

Teiseks. Võimalus on, et „ter
we koo!" ise hariks aia ära. Muidugi
ei ole suwel ..kooliperes" kõige arwulisemat
osa sellest, s. o. koolilapsi. Oletame siiski,
et kewade! terwe pere koos ja suwel aiawilr
„ise kaswab". Kuid sügisel, kui mudilased
kooli walguwad, ootawad neid punased õu
nad ja Magusad pirnid ees. See on mui
dugi sel juhtumisel, kui õpetaja ehk koolitee
ner oma peale olid wötnud aia wahtimise, et
needsamad mudilased ja pikanäpumehed
öösetel aeda lagedaks ei teeks. Oletame, et
koolis on 120 last, 3 õpetajat ja 1 teenija,
kokku 124 inimest. See ongi see terwe „koo
lipere", kellede wahel aiasaadused ära jaga
da tulewad. Ütleme, et igaüks „koo!ipere"
Ziige saab peksu (külimatt) õunu, mõned too
bid ploomisid, sibulaid jne. just niisama, kui
iaadi andeid sõjaajal (haawatud) Punase
Risti poolt ehk Ameerika abi (lapsed). Kui
nüüd lõppude lõpuks waadata seda aiasaa
duste ühetasast jagamist, siis selgub, et mu
dilased siiski wõitnud on ja wähem saanud
suwised aiawahid, õpetajad ja kooliteener.
Nimelt asuwad paremad aiad maal. Maal
on aga talulaste! igal ühel kodus aiad ja
kui nüüd talutütar ehk -poeg koolist mõne
peotäie õuntega tuleb, siis sellest annist küll
suurt ei hoolita. Õpetajal selle wastu WSib
mitmeliikmeline perekond olla, niisama koo
litecnijal. Aiamaad neil nüüd mujal ei ole,
sest see on terwe..koolipere" jagu. Sarttane>
and on neile wiimastele ka ainult faafitie

Hootf ppaöe lougresfi puhul.
Oleme wäike raihwas. Meie arw mää
rab ära meie mõju- ja wõimupiirid inimkon
nas. Hoopis lahedamad elamistingimiled
on suurrahwal, kellega rehkendatakse juba
tema kodanikkude imponeerima rohkuse pä
ralt. Kuid olles teadlikud kõigist olemasolu
raskustest, tahame ometi jääda püsima aja
loos iseseisu waba üksusena. Loodame
kaswade arwu Poolest, mitte kahaneda. Pea
me püüdma nii kultiweeruda. et meie ieaS
oleks miinimum teguwõimetuid, elule kõlv
matmd kodanikke, peame sarnanema büsti
tuulatud terawiljale, kus iga tera on oma
ette üksus, mida maksab mahakülwada, sest
et ta annab lootust jõurikka orase peale.
Mille tõttu minewikus jäi kängu mere
rahwa kasw, seda teame. Tõmbame teadli
kutt kõigele olnule risti peale ning andume
tulewikule, kasutades wääriliselt iga momev
ti olewikus.
Meie orased, meie tulewiku-wili ja seente
on meie noorsugu. (
Need, kelle kohal praegu heljub nooriste
õietolm, kes walmimas elule, on pidanud
ühe# Meiega üle elama hirmsa halla-öõ
sõja ning pärast-rewolutsioonilise, wäärtuste
ümberhindamise ajajärgu. Meid, täiskas-i
wanuidki, on abrastanud, haigestanud see
ajojätk. kus olid ümberpaisatud kõik endised
lambid ning ei suudetud kõige kiiremas kor
ras anda asemele wiletsat peergugi...
Halla-öo häwitustöö jäljed tunduwad
meie halja taimestiku, meie noorsoo küljes.

Parun Glo von Warteck oli juba ammu
sena, nagu mina teid tahan, saadetakse
Sainclair ja tema mõlemad seltsilised sur- toast lahkunud, kitid Laurence Paili istus
Ma pärast seda kui nad 24 tundi pealt ikka diiwanil, lõuga kätele ja küünarnukke
.on waadanud etendust, mida teie neile an pölmedele toetades. Tema näoilme muutus
nate seega, et minu käte wahel saate naiseks, pikkamisi. Ts nägu läks esiti mõtlikuks ja
kes kdiges sarnaneb Minnale, Gertrudile ja tõsiseks, siis tõmbas ta kramplikult kokku na
Mariele,..
gu Mõne metsiku ja traagilise otsuse mõjul,
See ultimaatum on wiimane, sest täna sii# tardus ahastusse ja muutus wiimaks
hommiku kella üheksast ja kümnest minutist alabaSterlikult walgeks, rahulikuks ja nagu
peale on Minu wõimuses olewus, keda teie selgitataks. Ta silmad wajustd kinni ja õrn
kõige rohkeni ilmaS armastate lean de naeratus tIMuS huultele. See oli kui noore
Sainclair Õonägija!...
naise nägu, kes õnnetunde kütkes oli snr
nud.
VI.
Nii kulu# tund, kaks, k01m...
„...Täna hommiku kella üheksast ja
Äkki awanes uks ja sisse astusid kolin
kümnest minutist peale..."
Kui parun Glo von Garteck need sõnad teenijat: Minna, Gertrud ja Marie.
Kuna tüdrukud lõunasöögiks lauda kat
oli ütelnud, oleks Laurence rõõmu pärast
peaaegu hüüdnud ja üles tõusnud. Ta oli ma hakkasid, läks Äüurence toalettkabinetti
nüüd kindlusele jõudnud selle kohta, mida riideid wcchetama. Ta pani selga ilusa toa
ta seni ainult aimas. Ta teadis, et see lei kleidi ja kingad jalga. Siis sõi ta hea isu
bu# oli äärmiselt tähtiS, kuid ta ei suutnud ga, kuid waMdeS ja täiesti oma mõtetesse
süwenedes. Mitte kordagi ei waadanud ta
kõiki selle järeldust weel ette näha...
„...TäNa hommiku kella üheksast ja Minna, Gertrudi ja Marie otsa, kes parast
kümnest minutist peale..."
söömist laua ära kraamisid ja kadusid.
Kuni kella kaheni suitsetas Laurence
Selgub, ütleS Laurence endale, et
Lutsifet et olegi kSigeteSbja, sest tema ei Egiptuse sigarette ja kõndis tuba mööda eda
teadnud, mis sündis siin kella V.lO minuti ja st-tagast, ujutades end, et „ni!geMata söiu"
kella poole kümne wahel,.. Tema mõistusel ikka oli olemas. Siis päästis la oma Mus
on puudust, sest ta et teadnud... Tema wöi tad juuksed lahti, mis nagu laenetades iva
med on piiratud, sest tema ei suutnud luge balt tema selga, õlgu ja paljaid käsiwarsi
da minu mõttest seda ainsamat asja, millest mööda alla langesid.
Ta punastas äkki ja kahwatas kohe jälle.
ma tahtsin, et ta seda mitte lugeda ei saaks.
Tema wõim ei ole absoluutne, sest tema ei Ta jäi keset tuba seisma ja tema silmad läi
iuutnud oma hariliku tahtemehanismiga kisid. Ta oli Mingi saatusliku otsuse tei
minu peale mõjuda, et minul tema ees sala nttö.
duši ei oleks. Tema mõistuse, waatleMtse,
Ah! ktn «titt oleks sSjariistk fofiltct#
järeldamise ja enesewalitsemise wõimed ei id. Kui mul olekt rewolwer wõi pussodü.
ole tötelitud, sest et ta tlma tarwtduseta Üt Kuid kõik, Mida siin wõiks tarwitada, ott
le# need ssnad: „tza hommiku kella üheksast kSwaSti kiuni.-. Nesd SrottgSlühtM, see kell
ja kümnest minutist peale..." sõnad, mi# mi o« kSwaSii seittü MkjsS ftttttL Isegi ühsu
ei ale. mV d»ssK Wd. HwchalgiZdegtt
nule lõpuliku selguks «Mettastd.

Seal leidub kiprakiSkunuid, koltunuid
kuswe, kuid on siiski ka olemas weel palju
onukest, milledes woolab mahl terwelt ja
ceeglipäraselt.

Nende terwete peale paneme omad pa>
:L-nad lootused, neid tahame hoida uute wa
sr.stusie eest, neile tahame anda wõimaluse,
fäic! ilu! ja jõul õitseda, kaswada, wilja kan*
)a meie, nende eneste ning kogu inimkonna!
eõõmuks jä kasuks.

Ärgu tundku ükski Eesti pere noorsoo
suhtes definitsiooni „wõõras laps, wSSnvk
noor inimene".
Kõik noored eestlased olgu meie lapsed,
meie noorsugu, kelle huwid meile sama
tähtsad, kui meie eneste huwid, kelle häda ja
mure meile sama ligidal, kui meie isiklikud
hädad ja mured.
Kanges idäs) kollase tõu esitajate juures
Mgawad inimesed tänawal wõhiwõõrastels
lastele maiusasju, sülelewad ja kallistawad
reid nagu omi. Tuleb rõõmus mudilassaU!
koolist, seisatawad möödaminejad wanad ja
waatlewad noori heatahtlikul, armastama!
pilgul, mis just kui pajataks: „Waatke, iee
on meie rahwa tulewik, meie uhkus, meie
õnn!"
Meil on oldud alati wäga külm noorte
wastu. On unustatud, et noorele inimtüü
bile on lahke sõna, hell pilk sama tähtis km
igapäewane leib. Eriti maksew on wiimane
wäide just Praegu, kus noored üle elawad
kriisi, kus nad püüawad rajada teed elu awawõiks lüüa, tappa wõi wähemalt uimasite
da!... Mitte mingit sõjariista! Noad ja
kahwlid, mis lauale toodakse, on nii õhuke
sest hõbedast, et kohe murduksid... Küll on
ta aga ettewaatuse abinõusid tarwitusele
wötnudZ... Leib on murtud, liha peeneiek#
tükkideks lõigatud... Tõesti asjata otsida
midagi, mida wõiks tarwitada... Et wõidel
da ja wSita, selleks on mul ainult minu tah
tejõud, minu keda, minu käed... Kut ma ei
suuda mõjuda, et eilaõhtune nähtus korduks
mee! intensiiwseiualt, ja kui Sainclair ei
saa seda seisukorda kasutada, ja kui wiimaks
minu ohwer on asjata siis ma suren pa
rem!

Laurence tõmbas sügawasti hinge nagu
ujuja, kes kõrgusest wette tahab hüpata.
Olles koondanud oma mõtet, ütles ta pii*
kamisi ja poole häälega:
Parun Glo von Warteck, mina kutsun
teid, tulge?...

Kui lean de Sainclair eila õhtu kell
9.10 minutit nägi kahte täiesti ühesugust
punast meest, ühte enda ees püsti seiswana
ja täiesti wabana. teist enda seljataga kinni
seotuna, siis arwas ta alguses wiiraskusi
nägewat.

Kuid kohe nägid Sainclair, Corsat ja
Ptlou Wolff 43 tegutsewüt, just kui oleks ta
Waga kategoorilise käsu saanud, sest ta hak
kas köidikutest lahti päästma mitte ainult
punast Meest, waid ka woodi peal lamawat
hauptmanni. Kõik kolm wangi nägid stis,
et tõesti oli olemas kaks punast meest ning
nende kõrwal lõõtsutaw ja higine haupr
iiMternaf"11' ,a IBM,ew W-lff
(Järgneb).

Mr. 90.
ssama horitsondi poole nrncj wõitlewad ümb
ruskonna arusaamatuse, tuimuse ja leiguse
toastu, samuti ka enese nõrkuse ning saama
tüse wastu just nagu hirmsa lõhe wastu.
Meie noorsugu otsib tõde, otsib toormi,
milles toõiks atoalduda tema tegewustung,
loomisiha. Weel aga tunneb ta enese ole
toat nagu päratu suures, tühjas hoones, kus
on kahtlemata ka olemas uksed, palju suuri
uksi, mis toiitoad toälja päikesetoalgrsiele,
kuid kus fataalsel, kummalisel toiisil ei leia
mitte kergesti neid uksi, waid peab ettewaat
kikult seinu mööda otsides kobama.
Mitmesse organisatsiooni, mitmesse rüh
ma kuulutoad noored otsijad ning ei ole
põhjust ühtegi neist otsijasrühmest pidada
haltoaks ka siis, kui tas ette tuleb toääratusi
ning tehakse wigu. Ainult see ei eksi, kes
midagi ei otsi.
Täiskaswanute kodanikkude kõlbline koHustus on tulla noortele toastu, olla nei
le juhtideks, rakendada nende teenistusse ko

Sellest tõsiasjast on toeendimud wiimasel
ajal juba mõnedki meie seltskonnas. On su
damesse wõetud noorte saatus, on tuldud
neile wastu heatahtliku arusaamisega.
Eriti tuleks seda tunnistada meie toähe
mate linnade kohta, nagu Tartu, Wiljandi,
Wõru.
Tallinn mängib toeel ajutiselt uhke printsi
osa, häbenedes teha tegemist „laste asja
dega".

20. ja 21. aprillil pidasid Eesti „noor
sepad" Tallinnas esimest ülemaalist kong
ressi. Tallinna publikumist tulid ainult ük
sikud kongressile pealtkuulajateks. Kas loe
takse ajalehtiski kongressi kirjeldust? Loode
tawasti ometi.
Kui kongressi kõneained oleksid toast ol
nud liig „kerged" suurte, keeruliste prob
leemidega treneeritud ajudele, siis oleks ehk
kongress midagi pakkuda toõinud silmale:
ülinoored inimesed tõsiselt hääletamas, toa
limas. Kas neist tüübest ei toõrsu kodani
kud, kes teadlikult astutoad toäikesigi sau
me, rääkimata suurtest, riikkisö tähtsusega
jammeft.

Tallinn teeb äri, Tallinn kogub raha,
ehk kergendab ta selle kaudu noorte ainelist
raskusi? Osalt on ta seda teinud, kuid
nagu kongressil räägiti, minewat selles suh
tes rekord warsti prowintsi-linnade kätte.
Mõnedele ei meeldi noorseppade wäline
kuju, nende kirjud ehted, lipud, marssimine.
Sellest on palju ja pikalt kirjutatud ja rää
gitnd.

anda.

II) Et administratiiwkohus korraliktllt
wõiks töötada, oleks tarwis praegu makswad
seadused, mis riiklikku walitsemiskawasse
puutuwad, wabariigi põhiseadusele wastaWalt ümbertöötada ehk uued wastawad sea
dused wälja anda. Niisama tuleks wälja
anda: 1) linna-, maakonna- ja walla-oma
walitsuse seadus; 2) riigiteenistuse seadus;
3) maksude määramine riigi ja omawalit
suste heaks tuleks kindlaks määrata ja juht
enam ei weetle, keelduwad nad kandmast kit> nöörid wäljatöötada, mille järele maksumää
ramisel peaks käidama. Nimetatud teesid
jut ülikonda.
Noor-seppade ainelisteks ja kõlblisteks wõeti koosoleku poolt pärast lühikesi läbirää
toetajateks on nõndanimetatud ivanemate kimisi wastu.
Sellele järgnes riigikohtu esimehe K.
kogud.
Partsi referaat
Kongressil astusid üles wanematekogude
hoolekande-kohtust.
esitajad, andes seletusi kogude tegewuse koh
ta, kriipsutades alla põhimõtteid, millede
Oma kõnet kokku mõttes esines ta järg
peale tahetakse rajada wahekorda noortega. miste teesidega:
I. Praegused hoolekande-kohtud, mis ühi
Noortele kawatsetakse jätta tegewuswaba
dus ja enesemääramisõigus, wanad saawad selt linna ja maakonna jaoks on asutatud,
olema nõuandjateks raskemate küsimuste la tuleb ärakaotada. Nende asemel tuleb hoole
kande asjad linnades linna hoolekande-kohtu
hendamise puhul.
kätte anda, maal aga maa hoolekande-kohtute
Rahuldustundega kuuled sarnaseid kawat
kätte.
Ma hoolekande-kohtud awatakse iga
susi sel ajal, kus meil „kroonu" noorsookas
wastawa
rahukohtuniku juures.
watajad aina sepitsewad käskude ja keeldude
11.
Linna
hoolekande-kohus seisab koos
kiwitahwlid ning mõtlewad nende elutute
tahwlite abil Päästa noortsngu „kõigest kur ühest rahukohtunikust, kui esimehest, kelle
jast," wõimaldades ühtlasi enesele mugawat rahukogu rahukohtunikkude hulgast nimetab.
rahu paberiwirnade taga, eemal tegelikust ja 3—7 liikmest ehk kaasistujast linnatöölt
elust. Noor-seppade liikumine on sisuliselt kogu määramise ja waliku järele, rahukogu
ja headuse poole. Ei peaks ta andma asa
kestel küllalt rahuloldawaid tagajärgi, siiS
otsiwad noored omale uue tee, uue awause,
kust pääseb walguse kätte, ning tunnistawad
awalikult, ilma walehäbita: „Meie ei wõit
nud weel seekord, sest et ei olnud wõitu
wäart ega wõiduwõimelised. Meie tahame
teisel teel omandada, mis meil weel puudub,
seks, et walitseda iseenda, looduse ning kogu
maailma üle ühes teiste tüsedate raasside ja
rahwaStega." —ei—

kooptatsiooni teel täiendada.

ja peale Wenemaa asjus. Venelased hoidsid
3) Õigusteadlaste päeto tmmistab tar
kriisi seega ära, et nad oma teadaande tagasi wilikuks, et järgm. päewa awaunspäewaks
wõtsid.
lihatoõtte pühadele järgneto päew määrataks,

Prantslased keelduwad wahcjuhtumist likwi päewa ärapidamise koha küsimust orgaani
hooleks jättes, mis tema kokkukrstsumiseks
deerituks pidamast.
loodakse.
London, 22. apr. Reuterile telegrafeeritak
4) Õigusteadlaste päew tunnistab tar
se Genuast: Et Prantsusmaa Rapallo (We
ne-Saksa) lepingu läbi tekkinud toahejuht. wilikuks, pöörata toastawate asutuste poole
lahendatuks ei pea, selgub kahest märgukir sootoiatoaldusega, et õigusteadlaste Päewa
jast, millest üks on saadetud Genua konwe ajal kohtutes istumisi ei peetaks.
Kõik õigusteadlaste Päewa mäterjaalid
rcntsi sekretariaadile ja teine liitriikide wa
ja
aruanded
antakse järgmisele päewale plitsustele. Esimeses märgukirjas seletab
SL
järele
toalitatva
orgaani kaudu üle.
Prantsusmaa, et Rapallo leping rikub Can
nes'i otsused. Ühtlasi tunnistatakse ka Sak
Kommisjoni,
sa toastus liitlaste märgukirja peale mitte Mis eelmise resolutsiooni p. 2. põhjal oisui
rahuloldawaks. Prantsusmaa paneb selle tatud asutada, toalitakse 5 liiget: wanu. adw.
pärast ette, et liitriikide delegatsioonide esi A. Birk ja wann. adw. R. Eliaser Tallinnast,
mehed kohe kokku tuleksid seisukorra üle toann.-adto. F. Karlson Tartust, wann. adw.
nõu pidama. Teises märgukirjas kinnitab K. Baars Wiljandist ja hra Mõistus Rak..
Prantsusmaa, et Rapallo leping rikub Ver
werest. H.
sailles'i lepingut. ETA.

Inglased wenelaste waStusest rahuldatud.
ETA. London, 22. apr. „Daily Chro
ZMtt.
ETA. «Morning Post'i" korrespondenti nicle" loeb Wene märgukirja soodsaks ja ar
teatel tegewat Lloyd George kõik, et Wene toab, et see kõrwaldab ühe takistuse kontoe
Ilma KrstewV stlusLe eel.
maale de jure tunnistamist nõutada.
rentsi kordamineku teelt. Leht artoab, et
Osawõtmine esiwõitlustest.
Nagu Reuter teatab, olewat ekspertide kõik oleneb nüüd sellest, kas delegatsioonid
alamkommisjon selle toastu, et Wenemaad omawahel kokkuleppele jõuatoad Wenemaa
Möödaläinud aasta ilma maadlusest
tunnistataks, enne kui ta tsaariaegseid toõl asjus.
'.võistluste eel peetud raskejõustiku kongress
ge ei ole tunnistanub.
Helsingis otsustas Eesti wordilndule luba
Lepingu tegelikud järeldused MoskwaS.
da 1922. aasta il na tõsteenwSistlusi ära pi
Prantslased ei ole wenelaste
ETA. Berliin, 22. apr. Endise Saksa dada. Liit andis omakorda toõistluste tehni
wastusega rahnl.
saadiku krahto Mirbach'i mõrtsukad on Mosk lise läbiwiimife E. s.-i. „Kalew'i" kätte.
Wenelased oma teadaande tagasi wõtnud. toas retoolutsioonilise tribunaali kätte antud. Nüüd on esitoõistlused juba ukse ees, kuid
ülesandmist wõistlustele on seni ootauata
ETA. London, 22. apr. Reuter. Ge
Eesti delegaadid Itaalia kuninga jutul.
wähesel arwul tulnud kõigist nelja wälis
nuast teatatakse: Barthoult saadud juhatute
põhjal lahkus Prantsuse ekspert Seydoux
ETA. Genua, 22. apr. Itaalia kunin riigi poolt, nagu meie laupäevases lebes ju
kommisjonist, kes Wene küsimust arutab, sest gale, kes täna fõjalaeival ..Dante Alighieri" ba teatasime. Huwitato on, millega kutsutud
et Prantsusmaa rahul ei ole Wene toastuse Genuasse jõudis, esitleti konwerentsi dele riigid enese mitteilmumist põhjendatoad.
Belglased kaebawad rcisu kalliduse peale.
ga Londoni ekspertide konwerentsi märgukir- gaadid, eestlastest Westel ja Pusta.
Kuid siiski oleks nad nõus, paar oma tõstjat
esitoõistlustele saatma, kui meie kõik sõidu ja
ülespidamise kulud tasuks ja lisaks toeel 25
franki päewaraha maksaks. Belglaste nõud
Mmene SiguskeMaste pöew Zzrlvs.
mised tundutoad igatahes imelikmena. ar
19, ja 20. aprillil.
wesse toõttes nende kõrget rahakursi. Oma
kirjades toonitawad belglased sealjuures en
(Lõpp.) _ t
di tõstjate toõimisi. Nendest toõida Neu
Adminlstratiiwkohtn korraldusest
gude all, kuhu asjast huwitatud isikutel on land, keda belglased Antwerpeni olümpia
refereeris riigikohtunik P. - Puusep, selgita õigus hoolekande-kohtu toimetuste üle edasi mängude ajast mäletatvad, häid tunnistusi
des pikemas kõnes neid puudusi, mis sel kaemata tsiwiil-asjade jaoks ettenähtud kor anda.
alal olemas, ja esitades järgmisi teese uuen ras, kuna rahukogu otsuste peale endist wiisi
Hollandlased wabandawad mitteilmumist
duse läbiwiimiseks:
rewisjoni korras riigikohtu tsiwiilosakondai aja puudusega, sest reis, Tallinna kesta liig
kaua.
I) Administratiiwkohus peab, et asjad wõib kaewata.
kiirelt otsustatud saaksid, wabastatama asja
Et aeg hiline, siis otsustati selle küsimuse
Itaalia tõstjaid peletab eemale pikk maa.
de arutamisest, mis mitte puhtadminiftra üle mitte läbirääkimisi Pidada. Samuti ei
Ära peawad jääma ka Austria tõstjad,
tiiwsed ei ole ja mida seaduseandja wae- Pandud ka hääletamisele esitatud teese.
kelledest tõsine kahju on. sest seal ei puudu
Walt kanmtses administratiiw-kohtu otsustada
Lõpu päewakorra punktiks oli
häid spordimehi. —esi—

Kuid kui skoirting kaswatab inimesele
iseloomu, kohusetunnet, arendab temas prak
tilist mõistust, terawmõttelikkust, tähelpane
likkust, äratab tööhimu ja töörõõmu kas wõi
wäikselgi määral, siis wõib talle nende tee
nete arwel andeks anda ta kirjud lindid
õlal, nöörid rinnal, wiled taskus...
Noored armastawad ehteid, eredaid,
rõõmsaid wärwe. Kui nad kord jõuawad
sellele arenemisastmele, kus wälised effektid

üks noorsoole käepärast olewatest teedest tõe

sid esitajad igast kohtu ringkonnast, misjuu
res toastawale orgaanile õigus antakse end

Genua konwerenls.

Wenemaa Wfimus.
Wenelaste wastus Londoni ekspertide mär
gukirja peale.
ETA. London, 21. apr. Genua Wene
delegatsioon toastas Londoni märgukirja
peale, mis sisaldas liitlaste ekspertide kom
misjoni poolt kokkuseatud tingimisi käuban
dusliste suhete uuesti alustamise kohta. We
nemaa lubab toeel ühe sammu astuda järel
andmise teel, kuid tingimisel: 1) et Wene
sõjatoõlad ja maksmata protsendid tühjaks
tunnistatakse, ja 2) et Wenemaale antaks
toastawat rahalist toetust oma majanduslisa
elu uuesti jalaleseadmiseks. Niisugustel
tkngimistel oleks Wene walitsus malmis
andma endistele omanikkudele tagasi natsio
naliseerüud toarandused toõi muretsema nei
le toastawat kahjutasu. Siiski seletab We
ne delegatsioon, et Wene tvalitsus ei wõi
oma peale wõtta mingisugust kohustust en
gu oma elutarkus, kogemused, wilumused.
diste walitsuste toõlgadc suhtes, kuni ta de
Meist enestest oleneb suurel mõõdul, kas jure ei ole tunnistatud hutoitatud riikide
ja kui Peatselt leiatoad meie noored õige are poolt.
nemistee.
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kinnitamisel.

111. Maa hoolekande-kohus seisab koos
wastawa jaoskonna rahukohtunikust, kui esi
mehest, ja liikmetest, keda iga walla ja alewi
kohta, mis tenm jaoskonda käiwad, üks wa
litakse kohaliku wallanõukogu poolt, rahu
kogu kinnitamisel.
IV. Hoolekande kohtu liikmed walitakse
lmnawolikogu ja walla- ning alewi-nõuko-gude Poolt kas oma ehk teiste kohalikkude
elanikkude keskelt, wõimalikult niisuguste
hulgast, kelle peale seaduse järele eestkostuse

ametid wõib panna.
V. Hoolekande-kobtud seisawad rahuko-

kohtu keele küsimus.

Tõstckang esiwõistlustele,

Refereeris selle küsimuse üle lühidalt mis Stettinist töstekangide tvalmistamise
wann. adw. F. Karlson. Wõeti wastu järg alal tuntud firma KasPar-Verg'iU juba
mised teesid:
märtsikuul tellitud, ei ole weel seni Tallin
I. Kohtu keel peab olema rahwapärane, na jõudnud. Juhtumisel, kui tellitud kang
loogiline, otstarbekohane, täppis ning õige kohale ei jõua, wõetcikse esiwõistlustel tarwi
wäljendamises, kaunis kõlawuses ning lühi tusele Balti spordiriistade wabriku mudeli
kene kujus.
kang, mis samasüõteemiline. Berg'i kangi
11. Kohtukeele arendamise töö koonda
hind on 13.000 Emk. —efi—
miseks ja hindamiseks loob õigusteadlaste
WiperuS auhindadegv
päew kohtu keele kesktoimkonna, kelle üles»
andeks on siiamaani sel alal tehtud tööd kon
Esiwõistlustel wäljajagamisele tulewad
trollida ja edasi arendada, eriti ka seda tööd auhinnad on Schweitsist juba 15. märtsil
hinnata, mida Tartu õigusteadlaste selt> wälja sadetud, kuid seni ei ole nende kobale
sellel alal on teinud ning teeb.
jõudmisest Tallinna teadet tulnud, mis nen
111. Õigusteadlaste päew soowitab, et de õigeks ajaks kohalejõudmist üldse küsita
sama töö huwides kohtadel wastawad toim waks teeb.
konnad loodaks, kes oma töö tagajärgede üle
Auhinde on 25, kogltsummas 30.000 (smk.
kesktoimkonnale järkaegselt teatawad.
Umbes samane lugu on diploomidega
IV. Õigusteadlaste päew tunnistab tar mis Saksamaalt tellitud, ja ka weel kobate
wilikuks, et kohtu keelt normaw sõnastik
jõudnud ei ole. —esi—
— 000
weel sel aastal ilmuks, et selle keele alal wa
litsewat korralagedust piirata ja kaotada.
Sellega lõppes kell /410 õhtul esimene
Teated AnMisk.
Eesti õigusteadlaste päew, mille töö oli as
Walimiste-eelsed määrused.
jälil ja ilma suurte sõnade tegemiseta.
Osawõtjaid oli kokku tulnud üle kogu rii
Ungari walitsus on awaldanud määru
gi, ka Saaremaa oli esitatud. Kõige rohkem sed, millede põhjal tuleb lähenewaid parla
osawõtjaid oli Tartust, sellele järgnes Tal mendi walimisi pidada. Walimisi peetakse
linn jne.
nimekirjade järele. Saadikud ja saadikute
Õhtul oli korraldatud pidusöök Eesti üli kandidaadid tulewad nimekirjas eraldi nime
õpilaste seltsis, kust hilja öösel sõbralikus tada.
meeleolus lahkuti.

Järgmise õigusteadlaste päe
wa kokkukulfuMtse ja Päewa
korralduse asjus
wõeti wastu järgmine täiendaw juhatuse
poolt wäljatöötatud resolutsioon:
1) Õigusteadlaste päewa Poolt walitud
sekretariaadi peale pannakse kohustus õi
gusteadlaste päetva saawutuste läbiwaata
mine ja awaldamine juriidilses ajakirjas.
2) Järgmise õigusteadlaste päewa etteja kokkukutsumiseks loob
õigusteadlaste Päew orgaani, millesse krnrlttk-

Ungari rahwaluule ja Kalewala.
Grexa Gyula sulest ilmus hiljuti kirsatöa
mis jälgida püüab suhteid Ungari rabwalun
le ja teiste Türanni rahwastc luule umbel,
selgeks tehes et Ungari rabwalunleS leidu
wad samad motiiwid, mis Kalewalaski.
Ungari muusika
puhastamine rahwuswabelistest ja mustlaste
mõjudest on Praegu käsil. Lähemal ajal tl*
muwat trükist rida Ungari rabwalaule iiheK
nootidega.
OC*i
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Mewl wi tvl wabr!M la wedurite liilteaine.
fßiiklise õliktwitööstuse juhatuse andmete
põhjal).
Võrreldes kiwisöega on õlikiwil kui küt
immel, pool kiwisöe Väärtusest. Õlikiwil
on 50% põlewat ainet (küttejõud 3500—
1000 suurt kolooriat kilogrammi pealt), kuna
teine pool tuhk ja wefi on. Sellest wälja
minnes peaks ölikiwi kiwisöest kutti 2 ja
pool korda odawam olema, kui ta nnimase.
ga tagajärjerikkalt Võistelda tahab. Jub
gesti wõib öelda, et sellest küljest õlikiwi
wöistlnst ei karda. Praegu maksab ölikiwi
puud franko Kohtla 12 marka. Eelmisest
järeldades peaks kiwisüsi, kui ta õlikiwiga
Võistelda suudaks, kõige rohkem 40 marka
puud maksma. Kuid nii odawat kiwisütt ci
ole, sest ainult kohale wedu maksab juba
poole tema Väärtusest.
Samuti ei suuda ka turivas õlikiwiga
Võistelda, sest turba wäljawõtmine on hoo
pis raskeni ja kulukam. Arusaadaw, et ka
puudega kütmine palju kallimaks läheb.
Õlikiwi kui kütteaine wäärtllst oskawetd era
ettewõtjad õieti hinnata.
Nii wõiks tuna näittsieks Port-Kunda
tsemendiwabrikut, kes oma laialise turba
tööstuse likwideeris ja täielikult pölewkiwi
peale üle läks.' Ka Aseri tsemendiwabrik
tarwitab ölikiwi, olgugi, et tema ahjud weel
lelleks sisseseatud ei ole.

Tallinna wabrikutest kiitawad osalt õli
kiwiga Balti puuwillmvabrik ja Krulli tehas
ning paljud wähemad ettewõtted.
Kui wedurite kütteaine, annab ka õlikiwi
bäid tagajärgi. Kaubarongi wedur liikuma
restiga tarwitas 3. augustist kuni 6. oktoob
rini l. a. tehtud 42 proowisõidu järele, miS
keskmiselt arivates 77,6 kilomeetri peale
(Talli nna-Tapa wohe) 252 puuda pölewkiwi
ära, mis ühe weduri-kilomeetri peale 3,25
puuda pölewkiwi wälja teeb. AurusünnituS
oli üksikute sõitude järele 2,47—3,62, keskmi
selt wõetult 3,01 kilogrammi auru iga kilo
grammi Pölewkiwi kohta.
Shamott wõlwiga kaubarongi weo peale
aga-kulus ainult 3 pmida põlewat kiwi ära,
kuna aga anrusünnitus ligi 6 % suurem oli.
Wesolewa aasta liikumise kawas on ette
nähtud, et riigi raudteedel kaubaweoks kulub
äw 1.300.000 weduri-kilomeetert, manööwri
tegemiseks 751.000 w.-klm. ning kui nüüd
nrwame manööwri weduri kütketarmiwse
kaubarongi omaga ühesuuruseks, siis selgub,
et riigiraudteed 1922. a. liikumise kawas
ettenähtud kaubaweoks ja manööwrite tege
miseks 3 puuda X 2.054.000 6.162.000
% Pinna lulmhlu svhul.
Draamateatris 21. apr. 1922.
(Lõpp.)
Jseloonrulik, et P. Pinna oma tuluõhtuks
R. Bossi tüki walis. Kes mrm meie näite
juhtidest tihkaks praegusel ajal tveel seda ei
tea mitmenda järgu Saksa kirjanikku lawale
tuua! Bossi on meil omal ajal mängit, siis
kui weel teatris tarwilikus peeti ..teatrit te
ha". See Boss on umbes poolteistsada näi
dendit kirjutanud (peale proosa ja luuletus
te), aga «Napoleon Bonaparte" ei ole nende
pooleteise saja hulgast mitte üks parem. Et
seda suurt meest näidendis esineda lasta,
talle sõnu suhu Panna (ja pealegi nii Palju!),
lelleks Peaks kirjanik enam-wähemgi Napo
leoniga iva iluliselt kongeniaalne olema. Kir
janikul ou muidugi wabadus oma kangela
s)le sõnu suhu luuletada, aga need peawad
enam-wähemgi kangelase omadena tunduma.

auli W laul

Puuda, ehk ümmargriselt Võetult 6.ÖOO.ÕÖÖ
Puuda pölewkiwi tarwitada wõiksid, mis
Vastaks 24.000 kub. sülla segapuudele, alu
seks Võttes raudteelaste arwamijt, mille jär
gi 250 puuda pölewkiwi ja üks kubiksiild je
gapuid ilhewääriliseks tuleb pidada.
Et riigiraudteed pölewkiwi kütte peale
uleminna wõiksid, on farmis mõnesuguseid
sisseseadeid soetada, nagu: liikuwab restid
ja shamott wõlwed. iuhakraawid, ladukuu
rid jne., mis raudteewalitsuse weoosakonna
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lud, nagu sisseseadete koxrashoidmine ja tuha

di hinda w!'el,zi. »n et tr lo? uh ind oleks -2
marka (Praegu 14 mO puu!,, mille läbi
raudtee kasu Veelgi mõne miljoni Võrra
suureneks. """" <m
Seni on aga raudtrewalitjuse poolt, mit
me! põhjusel pölewkiwi tarnstami'» wa.stu
waieldud, ning armutud soonntan amaks
raudteel turwaft wedtrrite kütmisek' tarwi
taba.

Kuid kindel on, et turba tarwitamine
raudteele palju kallimaks, fui pölewkiwi lä
heb. Alles hiljuti on raudteewalitsuse poolt
1.000.000 puuda pölewkimi tellitud, mida aga
randteewalitsus arwvtawaSti kawatseb ainult
niipalju tarwitada, et ilma eelpool tähendamis selle kangelase kuju usutawaks toeks,
mis waatajat waldaks. Osalt langeb süü ka
Bossi peale, kes sellele suurele mehele oma
ajaloolise ..filosoofia" suhu pannud. Teises
Vaatuses olid paiguti mõned head momen
did. Kõige wähem mõju awaldas suure kor
siklase kuju kolmandas maotuses. Need
Bossi Vesised sönaivalingud wõiksid ka kõige
parema näitleja Napoleoni kahwatuks ja
wäikekodanlisekS teha.

Kaugelt nõrgem P. Pinna Napoleonist
oli pr. Pinna krahwinna Saint-Aubonne
osas. Ah, see õnnetu Mõte P. Pinna teat
ris: suuremat ja wäljaparstwamat naisosa
peab tema proua mängima! Nii wäga kui
meie ka ei austa hra Pinna perekondlikku
tundmusi ja woorusi, ei saa meie ometi tä
hendamata jätta, et need igakord kunstile ka
suks ei tule. Oleme juba waremini aasta
kümne wõi kaheksa eest „wana EStoonia"
päewil mitmel korral sarnaste nähtuste Mõs
tu sõna Võtnud. Korra, hra Pinna ajal.
olid seal aina abielupaarid nüitelawal. ~Est
ooniast" on see mood nüüd kadunud, aga
..Draamast" weel mitte.
Proua Pinna ei ole põrmugi sarnast

Boss ei suuda aga Napoleonini tõusta, sel
lepärast paneb w sellele söjakangelasele sõ
uu suhu, millest ainult ühte wõib tunda: nii
?.i wõinud Napoleon mitte rääkida. Jseära
nis äpardand on selle poolest wiimane waa omal kombel traagilise kangelase osa kohane
tus. Ja kogu see romaanlik wäljamõeldns mis talle seekord oli antud. Algas ta kohe
Napoleoni sohi pojast ei omadnn Bossi wal oma sagedasti tarwitatawa salapärase paha
gustusel tõelikkuse ilmet.
kmvlutawa tooniga. Siis sekka mõni naiiw
See ajalooline tükk ei ole kaugeltki nii ne toon, siin ja seal grimassid. Aga siis tu
osawasti ülesehitet kui näituseks ..Tsaarin li fee kõige nõrgem koht awalikuks: Napoleo
na", wõi mõned teised sarnased. Körwalte ni proklamatsiooni lugemine ja hüüded, mis
gelased temas ei olegi tegelased, nad on elu paathost tarnntasid. Pr. Pinna katsus ka
paathost kuuldawale tuua, aga seal ütles
ta nukud: näituseks arst.
Aga küllalt sellest Saksa rikkalikust ja hääl kindlasti ära, kuuldus ainult kurblik
heast näitekirjandusest wäljaotsit „Machwer haleduSZ Ja nii läks järjest pateetiliste ja
kist", mis P. Pinnale „t u 1 n" pidi tooma. herooiliste tundmuste awaldamisega hääl
Ja tõigi, aga mitte kunstilist. Aga see wii ei teinud sisemist jõupingutust kaasa, töi mi
mane näib P. Pinnat järjest wähem huwita dagi n>äga Võõrast ja wõõraStawat kuulda
wale. Ka miimika et ole pr. Pinnal sar
lvat.
Oleme Varemini teda Napoleoni osas naste osade kolmselt arenenud ja pakkus see
näinud ja kannelt Paremana kui seekord. Cl kord hoopis midagi muud kui tekst. Ris
olnud nüüd seda sisemist jõudu ega kindlust, kapriisi ise sglongdaami katzone. fP ei

Wene Petroleum iallikad ja Ameerika kapi»
taal.
Berliin, 20. apr. Gemrast teatatakse:
Ameerika rahamehed algasid läbirääkimisi
nõukogude Venemaa delegaatidega Vene
petroleumiallikate kasutamise asjus Ameeri
ka ühisuste poolt. ETA.
Wene waärtpaverid
on Saksamaa! pärast pühi hinnas tõusma
hokamld ja nõudmine nende järele kasina
nud. Iseäranis on laenupaberite Vastu huVi ärganud. Nähtawasti on siin Genua
Ukraina meSse.

suuruseid krediite nõuawad.
Pölewkiwi tarwitamise korral suurene?sid raudteel igaaastased eksploatatsiooni ku

ettepanekuga alandada põlewkur; esimese sor

Töölisi on 150 ümber. <%s-

kow.verentsi teated mõjunud.

andmete järele ühekordselt 25.350.000 marga

ärakoristamine jaamades jne. 15.850.000
marga Võrra, mis teeks 6 miljoni puuda
põlwekiwi tarwitamise korral ühe puuda pea
le 2 m. 65 penni waljn.
Võrreldes puude ja pölewkiwi hinrast,
läheb kaubarongi wedurite jaoks mmew küt.
tematerjaal maksma puuküttc juures 5400
marka kub.-süld; põlewkiwt 1. lordi puuda
hind ladus on 14 mk. Auvame nüüd sellele
hinnale weel 2.63 penni juure, mille Võrra
eelpool toodud wäljaaünamve järele raudteel
pölewkiwi tarwitamise korral rohkem kulusid
on km puude tarwiwmne juures fiis saa
me, et ühe kubik-sülla lepapuudele wasta ra
pölewkiwi hind on 41627 marka (s. o. 250
Puuda ä 16.65 p. puud). Nii w õ i d a k s siis
raudtee iga kub.-sülla puude asemele põlew
kiwi tarwitusele wStw.iw pubul 1237,50 mk.
See teeks terwe kaubaiveo jn mancöwr: we
durite pölewkiwi peole ülewümite puhul
1922. a. jooksul terwelt 1237,50 marka X 24
tuhat 29.700.000 marka wälja.
Hiljuti pööras pölewkiwi tööstuse juha
tus kaubandus-tööstusministeeriuiui poole

fld.
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tud suuremate sisseseadete ehitamiseta läbi
saab.

Igatahes peaks lootma, et pölewkiwi, kui
3000—3500 kalooriline kohalik kütteaine,
edaspidi Väärilist hindamist ja tarwitusele
Võtmist meie raudteede ja Vabrikute poolt,
kui kõige odawam kütteaine, leiab, nagu seda
juba 1921. a. tsemendi ja õlitööstuse poolt
Vääriliselt hinnati ja tarwitusele Võeti.

Moskwa, 20. apr. Ülemaaline Ukraina
laat awatakse maikuu algul. ETA.
Wenemaa majanduski»? tähtsus Inglismaa
le ja Saksamaale.
Genna konwerntsi puhul näitab „TimeS
Trade Suppl.", et Venemaal Jngilsmaq
kaubanduse kohta sugugi seda tähtsust ei ole,

mis harilikult armutakse. Enne sõda läks
Inglismaalt wälja Veetud kaupadest ainult
2,3 % Venemaale, kuna Saksamaa kaupa
dest umbes 10 protsenti Venesse ja Somne
läksid, üleüldse läks Saksamaa wäljaweost
enam kui kolm neljandik. Euroopa turudels.
kuna Briti wäljaweo kaupadest ainult ükK
kolmandik Euroopa riikidesse Viidi.
Leht annab, et Venemaa kõige paremaM tingimistel mitmel aastal Veel Inglise
kaupadele tähtis müügikoht ei ole.

Soome wõi wäljawedu.
Põllutööriistade tööStus GeStiS.
Helsingis. 20. apr. Soome wõi wälja»
ÜkS suurematest ettewõteteft masinatöös wedu oli 8.—15. aprillini 3350 tünni. Suurtuse alal Tartus on a.-s. „Teguri" põllutöö Britanniasse saadeti 2107, Daani 785, Roofr
riistade- ja masinatewabrik. Seda wabrikut st 343 ja Norramaale 115 tünni. ETA.
tahetakse nüüd laiendada.
Poola majandusline seisukord.
Selleks otstarbeks on aktsiaselts omanda
nud 55 makamaad maad linna maa tagama
Poola rahaministri seletuse järele on
rast Piiskopi mõisast, kuhu kawatsetakse uued Poola wäijowedu, mis 1920. aastal 620
tehase hooned ehitada. Laewaehituse slipp tuhat tonni suur oli, 1921. aastal 2.088.000
on juba walmis ja kuus laewa paranduseks tonni olnud, seega 227 prots. kaswannd.
Sissewedu on selsamal ajal ainult 30 prots.
kumme kahekordset tehase hoonet ia suur suurenenud N Lääne-Euroopas Poolamaa
tulewikn sisse ustakse, näitab 5 miljoni nael
hulk ladunrume.
Uue tehase ehitamisega kawatsetakse al sterlingit suure laenu saamine Inglismaalt.
gust teha juba käesolewal kewadel. Ehitus
te Valmissaamisel wirakse kohe üle walu Saksamaa tööstuse ja kaubanduse seisukord.
Inglise lehtedes tunnistatakse, et Saksa
kuur, sepa- ja puutöökojad. Praegune töö
sünnib wäga kitsastes oludes, terwe tehas maal tänawu palju suuremad raskused on
Väljamaalt materjaalisid ostes kui läinud
asub umbes 1090-ruutsüllalisel maatükil.
aastal.
Seda tunnistab Saksamaa sisseweo
Läinud aaStal on Valmistatud: 3000 at°
statistika.
Toore puuwilla, rauamulla, wase
rv, 250 pd. adratiiwu, 200 pd. adraterasid,
1000 pd. wankripussisid, 70 sorteerijat ja ja muude metallide sissewedu on wähenenud.
Saksa töösturitel on ka rohkem raskusi küt
toaine, tööpaikade ja iveokulude kallinemise
pärast. Ettewõtjad kardawad ka, et käesole
kõlba kannataja ja kangelaseliku ema osas.
Hra Põder on suure osa wäärt, aga seda wa kuu lõpul töölistega Palga Pärast lahku
pealiskaudset ja õõnsa paatosega Maris osa minekud tulewad, sest et sel ajal mitmed tee
ei ole ta ära teeninud. See oli talle kui ka nistuslepingud lõpevad. Tõendused, et
ristuseks. Ta ei saanud muud kui tegi Saksamaa moailmaturudel oma Võistluse
wöimu kaotab, läbewad sagedamaks.
..teatrit".
Napoleoni arsti mängis hra Bergmann.
Kaubahindade liikumine aprilli esimesel
Sel õnnetul osalisel ei ole nüitelawal mi
poolel Inglismaal.
dagi teha ja hra Bergmannil läks korda se
da ülearusust nähtawale tuua. Sedasama
Aprilliktm I.—ll. päewani on „Times
wõib kahe kindrali osa ja nende mängijate Trade Suppl." ülewaate järele Puuwill na
*PHki öelda.
tuke langenud, niisama ka Riia linad. Wil
Hra Tosse? katsus. Antonio osa ~plastiltc lad tõusid aprilli alguse? hinnas ja jäid siis
lt" elustada, iseäranis parema käega ope peatama. Nahkade hind seisab aprillis muut
reerides; aga see alaline wäljasirutet käe mata. Nisud on Inglise turul aprillis kõkk
väristamine mõjus wäga monotoonselt.
aeg kuni 11. apr. langenud. Riist ja tee hind
Kõik kokku: teatraalsus, ebapaathoS, ma on püsiw, niisam-a ka suhkru! ja Kakaol
gus haledus: odaw ..ajaloofilosoofia", ..ilu wäikse tõusmise järele. Metallidest on Ing
sad" poosid ja shestid, ..suured" sõnad, ben lise- ja seatina hinnas tõusnud, esimene um
gaal, targutaja Napoleon, sisemise jõuta ku bes 10, teine 3—4 naelsterlingit tonni pralt.
ju, ümberringi eluta nukud, hiilgawad Tõusnud hinna? on ka tsink ja malm.
mlmdrid, tllhjuS, õõnsus . . .
Tasuks selle eest luud lillekorwidega ja
Malmihinnad.
pudelitega, rohked kiitnuuvaildused. Publi
Naelsterlingites
on malmt hind
kuni poolt muidugi. Aga see ei olnud hari 1921. a. jaanuaristartvatud
1.
aprillini
tänawu aas
lik teatri ega Draamateatri publikum. Ees
ta
Times
Trade
Suppi."
järele
tähtsama
pool aina ärimehed, optandid Venemaalt,
tel
maadel,
kus
malmi
walmistatakse,
järg
pool aina ärimehed, optandid Venemaalt, ka miselt langenud:
baree publikum; nendest tagapool jõukama
Inglismaal 225 shillingi pealt 90 shillin.
klassi ollus, kes muidu ainult ka barees wõi kiri
kus käib. Puudus meie intelligentsem teat ai peale tonn. Prantsusmaal 129)4 sb. peolt
95—103 sh. peale, Belgias 138 shill.' pealt
ri ja kontsertide publikum täiesti.
Ei ole arwuZtajal mitte kerge niisugust 92—94 shill. peale, Saksamaal 135)4 sbill.
õhtut teatriõhtuna wõtta. Mis aasta kümne pealt 83 shillingi peale ja Ühisriikides 180)4
eest weel teatrikunsti alal wabandatmv oli, ei shillingi pealt 97 shillingi peale
wõi nüüd enam sallitaw olla. Sellest peak
Kiwisüte kaewamine Prantsusmaal
sid needki aru saama, kelle kohta terawaid
arwustussõnu ütlemata ei saa jätta: sus ei jääb ikka rohkem seisma, sest et Prantsusmaa
oleks arwustajal selle mittesümpaatlitkn ko loed tetste maade omadega WSistlust ci jõua
huse täitmist. Aga meie teatrikunsti ala Malta kannatada. Mõnedes kaenmndnstes
nõuab mee! rohkesti rookimist ja terwenda. tehakse weel tood. Arivatakse, et Kesk-Prant
fa Lõuna-Jda kaewandustes töö
mist. Ha arwuStus peah siin oma kohust
tatehfult fetsma pannakse.
täitma. Cd. §,

nt 90.
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Postiühendus Wene- ja Gat
peale pühade waheaega peetakse ära teisipae
famaa wahel.
wal, 25. aprillil kell 5 p. I.
Lati lehtede teatel algab lähemal aja!
Päewakorras 16 punkti, nende seas sea poStiwahetuS Königsbergi ja Mõskma mehel
duseelnõu Ahwena saarte mittekindlusta Selleks on Venemaa! jukm uued margid
mise ja neutraliseerimise konwentsiooni kin trükitud, hinnaga 10—100 ttchat rubla tükk.
uitamise kohta ja seaduseelnõu renteide te
gewuse likwideerimise kohta. Peale selle
Õh« üheaduS Saksa- ja Lätimaa wahel.
weel mitmed seaduseelnõud haridus- ja ra
Läti lehtede teatel algab maikuus õhu
haaSjanduSkommisjoni ettepanekul. Kom ühendus Berliini ja Riia wahel üle KönigS
munistlike rühm esineb ettepanekuga põhi bergi.
seaduse mõnede paragraafide muutmise koh
ta. Sama koosoleku päewakorras on ka w.
Eaamlastew iSiaue liikumine
walitsuse wastused arupärimiste ja küsimiste
Giorg as.
peale.
«Temps" kuuleb Georgiast, et enamlaste
wastane liikumine seal kudagi ei rauge;
Kawatsus Baltiriikide terwiS
mässajad on hiljutt ühes prowintfiS enam
hoiu konwerentfi Tartus 8.
lasi tuntawalt löönud. Enamlastel on päris
juunil Lra pidada.
maalastega wäga raske wõidelda; kuni nad
Terwishoiu peawalitsuse ettepanekul on oma mägedega rahutustepaigale jöuawad, on
wäliSministeerimn kõikidele Balti riikidele mässajad juba teise maakonda liikunud, kus
ette pannud 8. juunil s. a. Tartus terwishoiu nad uueks wostuhakkamiseks koondu wad.
konwerentsi ära pidada. Samasugune kutse
on saadetud ka nõuk. Venemaale ja Ukrai
v blks»»M»fe Wmas Sn»«.
nale. Konwerents kujuneks omawaheliste
Lati peaministri ?Sne.
terwishoiu konwentsioonide lõpulikuks wäl
MajanduSkommisj on arutab praegu im
jatöötamifeks ja allakirjutamiseks. Kuna
siiamaale weel wastuseid saadud ei ole, on pordi ja ekspordi kitsenduste ärakaotamise
teadmata, kas meie Poolt määratud tähtaeg küsimust ja majanduslise kontrolli süsteemi
küsimust üldse, s. t. wabakaubanduse problee
kõikidele riikidele wastuwõetaw oiu
mi.
Vabakaubanduse ideele kõige lähemal on
Rahwnswaheliue tiisikuse wastu wöitlemise
konwerent»
Itaalia ettepanekud, kõige tagasihoidlikum
peetakse ära Brüsselis 11.—13. juulini s. a. on Jugoslaawia seisukoht; Inglise delegat
Konwerentsile on kutsutud ka EeSti esitajad. sioon asub keft-positsioonjl.
Vene kommisjoni esimees tähendas, et
Balti
riigid on impordi ja ekspordi keelu
Eesti kaubaudusttfe esituse
seadusest (Prohibitsion) loobunud.
tegewuscst Venemaal.
Läti delegatsiooni esimees Meierowiz kin
Nagu meile waswwalt poolt teatatakse, nitas selle wäite tõelikkust ja kriipsutas alla,
ei ole kaubandusline esitus Venemaal mii et keelu ärakaotamine ei olewvt toonud ene°
mase! ajal ainustki lepingut sõlminud. Kau sega kaasa mingisuguseid halbu tagajärgi.
bandusline esitus saab küll hulk kaupasid, ..Majanduslist rippumatust meie ci kaota
kuid need lähemad waremalt sõlmitud lepin nud. sissewedu ja wäljawedu on läinttd pea
gute täitmiseks. Eestt äride poolt on esitu aegu tasakaalu, transiit laieneb, tööstus
sele suuri pakkumisi tehtud, erjst põllutöö elustub uuesti, walunta kurS"on stabiliseeri
riistade paale, tingimisega, et kaupade eest tud ilma mõju awaldusteta walitsuse poolt.
mitte rahas ei maitsetaks, waid mastukauba Keelu asemel pidi Latwija määrmna kõrged
ga tajutaks, kuid ka põllutööriistade peale ei tollimaksud sisseweetawate kaupade peale,
ole esitus tellimisi saanud. Soikumist tuleb mis pole mitte esimese järgu tarbeained kuid
seletada uue wooluga, mis wäliskaubandn käesolewal ajal on alganud tollitariifi libe
ses Venemaal praegu walitfeb.
raliseerimine. Läti riigile on wastuwõeta
wad nii Inglise kui ka Itaalia ettepanekud.
Qtattva ftld häd'»h«S.
Meie terwitame rahuldustundega kõige wa
Wesi Narooma jões möllab juba mitmen öameelsemat otsust keeluküsimuse lahendami
dat päewa ja ähwardab hädaohtlikuks saada seks majand-uslise rahu nimel." —ei—
Narwa ajutisele raudtee-sillale. Juba on ta
silla keskjala ümber betoon massiiwidest kait
Inglise töSl!«ke ja kSSandjate
se rikkunud ja määratumad kiwimürakad
läbir^Sk-mied.
ära wiinud.
ETA.
London.
22. apr. Teisipäeval al
Karta on Jamburi poolse ferme (walge
gawad
tööliste
palwel
läbirääkimised uuesti
ferme) puutoe uhtmnist.
laewaehitustööstufe
konfliktis.
Asja tõsiduse tõttu sõitis Tallinnast öösel
ETA. London. 22. apr. Läbirääkimised
waStu 24. apr. kõrgematest raudteeametnik
Manchesteri
puuwillatööstuse konfliktis kat
kudest koosseisew kommisjon wälja. —ei—
kesid tööandjate järelandmatute tagajärjel.
EStoenia ja Wanemuise teat
ri ühinemine süüb katk'.
«Vanemuise" erakorralisel peakoosolekuk
Sõjaringkonnakohtust.
23. aprilli! on ..Estoonia" ja ~Vanemuise"
teatri ühinemise küsimuses eitawale otsusele
RaiSlamine meriwSe inten
jõutud.
dantuuri».
Suur weenputus EmajSe».
Emajões kestab weetõus edasi. Päewa
paari eest oli wesi harilikust seisust tvähe roh
kem kui 8 jalga kõrgem, pühapäewa õhtul
ulatas ta aga juba peaaegu IV jalani: hom
mikul oli wähe üle 9 jala. Selle suure wee
tõusu tõttu on wesi mitmes kohaS, nagu Pär
miwabriku kohal, Liiwa tänawa raiooniS
jne., juba tänawale tunginud. Pärmiwab
riku keldrid on wee all. Nii tänawalt kui
ka keldrist pmnpawad aurpumbad juba mit
mendat Päewa wett tagasi jõkke, nimelt
jookseb selles kohas wesi läbi wesiwärawate
tänawale ja sealt edasi keldrisse. Liiwa tä
nawa raioonis saamad inimesed ainult paa
iide abil majadest, mis meest sisse piiratud,
mälja. Ka sadamas hakkab mest üle kallaS
te tungima, samuti on osa kalaturgu juba
wee all.

Et ilm soojemaks on läinud, ja metsades
tvee! küllalt lund olemas, siis on karta, e*
wesi weel kõrgemale tõuseb. H.
Varnu laht alles Ms.
Pärnust on laht alles jääkatte all. Näi»
mepüük algab harilikult üheksa päewa Vä
rast jääminekut. Sellepärast ei ole Pärnust
räimi loota.

paraad Tallinnas.
Eila pühitsesid Tallinna skaudid ja gui
sed Püha Jüri, fkoutwgu waimlise juhi mä
lestuspüha. Kella 12 lõunal kogusid skaudid
ja guided realkooli ette, kust muusika saate!
sirgete ridadena raekoja Plastile marsiti.
Paraadi wõttis wastu haridusministri abi
Sauer, kes haridusministeeriumi ja Tallin
na skautide sõprade nimel skaute ja guideid
terwitas ning tähendas, et skoutingu maim
lise juhi mälestuspüha ühe tähtsama päewa
ga Eesti rahwa minewikust ühte on lange
nud, nimelt jüripäetua mässuga, kus meie
orjastatud esiwanem-ad enestelt orjaikkeid
maha katsusid raputada, et wabadeks koda
nikkudeks saada. Kahjuks ei läinud siis nen
de unistused täide. Nüüd oleme nii kaugele
jõudnud, et ennast wabadena tunneme ja
teiste kultuurriikidega kaasas saanmuda wõi
me. Teite noorte kohus on seda wabadust.
mis nii suurte raskustega ja kalli hinna eest
kätte olenre wõidelnud. käes hoida. Peale
selle puudutas kõneleja skoutingu tähtsust
meie noorte kaSmatuse alal.

Peale selle terwiwsid skaute weel üleül
dise skautide keskjuhastlse poolt Kann ja Tal
linna malewv juhatuse nim?! kapt. Tõnsson.
Skaudid lahkusid paraadilt ülewas meele
olus. Pealtwaatajaid oli kaunis rohkesti.
Eesti ühistegelise liidu Pea»
koesslek
peeti äm eila Harju maakonnawalistufe rnu
mides. Juhatas hra Sisask.
Esimesena kantt ette liitne 1921. a. aru
anne, millest selgus, et liidu ümber on koon
dunud peaasjalikult osw-müügi ühisused ja
ühispangad.

1922. a. eelarwe kinnitust 3.355.000 mar
ga suuruses.

Tunnistati tarwiliknks liidu amewikkte
de toetuskassat asutada, mille põhikiri was
tu wõeti.
Uuteks nõukogu liigeteks waliti: Tarwst
Sisask ja Pärnust Jakobson, kandidaa
tideks: Tartust Einberg ja Rakwerest
Sepp. Rewisjonikommisjoni waliti: .Lill,
Wene ja Laupa.
A-f. „Pchja Paul" kegewnS
1921» aaStal.
A.-f. Põhja pank pidas eila peakoosöle
kut. Aruande järele oli üleüldine läbikäik
1921. a. jooksul 3.489.482.805 marka 39 pen
ni. Äriseis on tõusnud 51.617.831 marga
45 penni Peale aruandeaasta lõpnl. Puhast
kasu on saadud 4.830.411 marka 88 penni.
Panga põhikapitaal oli 1921. a. lõpul 10
miljoni marka, tagamamkapiwal ja tvaran
duse kuswtamise kapitav! koos peale 427 tu
hande marM. Liikumata wavandust on
2.279.210 marga 21 penni wäärtufes.
Puhtakasu jaotamiseks oli nõukogu ette
pannud diwidendiks 60 marka iga Msia
pealt määrata, s. o. 24 pvots. aktsia normaal
hinnast. See ettepanek NÄest ;vastn. Wa
limised kinnitati.

Demobiliseeritud sSjawSelaste
liidu Tallinna aasta
peakoosolekut
peeti 23. aprillil s. a. «Sõdurite kodu" ruu
mides. S. Tartu maanteel nr. 61.
1022 liikmest oli kokku tulnud 138, selle
ga
oli põhikirja järele koosolek otsusemöi
Kowembrikmtt 1920. aastal pandi meri mulin
e.
jõudude intendantuuris rewideerimine toi
Koosoleku atvas osakonna jlchataja esimees
me. Kommisjon, kes rewideerimist toime
tas, leidis, et raamatupidamine oli niiwõrd M. Lüll. Koosolekustchatajaks walitakse hääl
korratus olekuS, et wöimata oli ladu seisu teenamusega M. Lüll, abideks E. Liimmann
kindlaks teha. Veebruarikuuks läinud aas ja T. Drewerk. Sekretäärideks B. Abrams,
tal saadi raamatuid niipalju korda seada, et H. Esko ja Kasak.
Jooksma asjaajamise üle annab aru ju
rewideerimine algada mõis. Ladu seisu raa
hatuse
esimees, selgitades liidu liikmetele
matutega wõrreldes selgus, et puudujääk
Nlaa,
ja
kohasaamise küsimusi, ettetuues sta
ulatas 572.593 marga peale. Ametnikkude tistilisi andmeid
ja näidates, missuguste
tegew-us wõeti uurimise alla, kusjuures sel raskustega osakonnal on tulnud töötada.
gus, et puudujäägi katmise eesmärgiga oli Kassaaruande kannab ette laekahoidja.
ladusse murdmargus simuleeritud. Ladu
Rewisjomkommisjoni protokollis ette*
warahoidja Tombaki juurest leiti läbiotsi toodud wäidete kohta, mis juhatuse tegelmise
misel tükk ülikonna riiet, miS suuruse poo wastu rahalisel alal rahulolematust sisalda
lest ladus puuduma riidega kokku läks.
wad, annab seletust osakonna juhatuse esi
Majandusosakonna juhataja meriwäe mees M. Lüll. Seletusi ämkuulates, otsus
ametniku Johan Loorits'i wastu tõsteti süü tab peakoosolek ühel hääle! jMttuse voolt
distus, et tma hooletu ja lohakas asjaaja ettepandud kassaaruannet mitte kinnitada,
mine ametnikkudele kroonu maranduse rais waid selle läbiwaatamiseks nimetada 3ttiik
kamist on wõimaldanud. Loonts ja Tom melise erikommisjoni. kellele ülesandeks te
bak ennast süüdi ei tunnistanud.
hakse läinud aasta aruannet rewideerida ja
Asja arutamisel mõistis sõjaringkonna erakorralisel peakoosolekul, mis uue juhatu
kohus Järwa maak. Särewere walla kadani se äranägemise järele lähemal ajal kokku kut
ku Edgar Joosepi p. Tombaki, 24 S. w. kõigi fubakse, rewideerimise tagajärjed ette kanda.
Uus juhatus otsustatakse IMUkmilinf
iseäraliste õiguste kaotusega ühett aastaks
kuna Lasrits õigeks mõisteti. walida. Kinnisel hääletusel waliwkse juha
tuse liikmeteks: Reuter. J. Bsopuu, T. Dre
tz»Zrk, E, LiipWMn. Niemann. B. Abrams,

Holm, Kasak, J. Tamrnto, J. Turk ja V.
Esko ning juhatuse kandidaatideks: H. Es
ko, F. Kalpus, U. Megerdt, A. Neigardt, M.
Lüll, Laos, G. Asu, Pudsius, Tmks, A. Re
bast ja Reumuth.
Möödaläinud aasta tegewrtse rewideeri
miseks määratud erikommisjoni walitakse;
H. Esko, Pudsius ja Kalpus. Rewisjoni
kommisjoni Melsas, Jeberg ja Lauris
son ning kandidaatideks: Preemann, Koppel
ja Udu.
Koosolekujuhataja informeerib peakoos
olekut eelolewa II üleriiklise demobiliseeri
tud söjawäelaste kongressi töö talvaga ja
kannab ette juhatuse seisukoha üksikute kong

ressi päewokorra punktide kohta, mida koos
olek heaks kiidab.

Kongressile waliwkse järgmised 10 saa
dikud: Reuter, J. Poopuu, W. Esko, E.
Liiwmann, T. Drewerk, P. Tammar, Pree
mann, Toim. Paling ja M. Lüll.
Naisterahvas kirikuS kSnet pidamas.
Pühapäewa!, 23. aprillil kell 5 p. I. oli
Jaani kirikus pidulik jumalateenistus koori
lauluga, oreli soolo ja sopraan soologa. Pü
hitseti Tallinna ..«oangeeliumi nerisfristi"
teist aastapäewa. Kirik oli puupüsti rähmast
täis. Kuid sarnast rohket osamötmist ei titt
nud mitte kirjittada mainitud naisseltsi ar
wele. lvaid tõmbejõuks oli ennekuulmata
lündmus: naiSterahwaS peab kirikus
waimuliku kõne. Pastor tegi jutluses hoo
lega eeltööd kõneleja kasuks: kiitis naisi nen
de lrskliktt meelsuse eest, seletas, et ristiusu
kaudu on naine wabaks ja mehega ühewää
rilisets saanud ning kriipsutas alla naise
õigust waimuliku ameti pidamise peale.
Kuulajad olid suuresti hulvitatud jutstr
sele järgnemast kõnest. Sirutati kaelu nii
palju kui suudeti, et näha ..ajaloolist" naist
sa kuulda, mis ta pajatab. Usuteaduse nais
üliõpilane neiu M. Põld on nähtawasti meel
wäga noor, sellepärast on ta hääl õrn ning
nõrk ja ei suuda saawutada mingisugust
efsekti suures, rahwaga täidetud ruumis.
Keskkirikut et mõinud peaaegu midagi
aru saada ta kõnest, kaugemal ammugi mit
te. Sai mulje nagu loeks ta raamatust il
ma rõhkudeta ja pausideta. Pettunult hak
kas rahwas kirikust wälja walguma. Kuul
dus iroonilisi tähendusi meeste suust: ..Sek
lest ka nüüd mõni õpetaja saab!"
Kui kõneleja oleks asunud keset kirikut
kõrgel kateedril, aga mitte altari ees nmdala
puldi juures, siis oleks ehk ette! anne hoopis
teisiti mõinud lgatahes tuleb
wõrdlemisi ebaõnnestunud ülesastumist kõi
ge pealt halma korralduse arwele panna.
ÜleeeStimaalise tehnikuteseltsi peakoosolek

peetakse ära 30. aprillil kell 1410 hommikul
Rüütli tän. m. 8, Eestimaa merimeeste
ühisuse ruumides. Päewakorras on muu
seas seltsi läinud aasta tegewuse aruande
kinnitamine, tulemase tegewuskawa ja liik
memaksu suunise kindlaksmääraminö. juha
tuse ja rewisjonikommisjoni toalimine. Re
gistreeritud liikmeid palutakse ka neid kaasa
kutsuda, kes Meel seltsi liikmeks ei ole as
innud.
KunetvS sadamas.

Pühapäelval, 23. aprillil wll 12 päewal
sõitis sadamas elewaatori tee! tagurpidi
manöäwerdaja kaubarong weoautole otsa.
Auto peal olid kaks meest, mõlemad nokas
tanud olekus. Hädaohu silmapilgu! kargas
üks meestest ruttu nmha ja hüüdis teist se
dasama tegema. Viimane jäi aga hiljaks,
kukkus rongi ja auta kokkupõrkamise mo
mendil auto alla ja sai surma.
Sadama tööliste ja laeNDmeeste hulgas
on joomine laialt ntaad mõtmas. Nii kat
kestast pühapäewa! ühe laewa peal lossi
mistööd laewa meeskonna elxakaiue seisu
korra tõttu, pärast seda kui üks meestest lao
lvaruumi oli kukkunud. —ci—
OOO

Laewakõlgu lealed.
Lanpäewal tuli reidile Norra aurik
«Norstent" segakaudaga.

Välja läksid: Ameerika aurik
mead". Norra aurik Saturn" ja Sastq au
rik ..Siegfred".
Eila tulid sisse: Saksa aurikud: ..Wallroi"
soolaga, ..Direktor Stolz" tühjalt kartulite
järele. ..Elbing H" Põllutööriistadega ja
„Llger" tühjalt kartulite järele.
Wälja läksid eila: Eesti aurikud: „Torm"
wanarmmga Ststtini ja ..Baltoonia" Plan
kudega Antwerpem.

Täna tuli sisse Saksa reisijatelaew ~Re
rn«\ M. T. T.
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Kewade linnud jälle siin?
mille lastekaitseühingu Wirumaa osakond
11. juunil Rakweres rahwamas korraldab,
Waheöjal suure külma ja lume eest
TeMZ maafondaöeff.
tõotab ettekannete poolest tubli saada, sest nenud kuldnokad, lõokesed ja linawästrikud
seni on juba 17 lastekoori üle 600 lauljaga on jälle tagasi tulnud, enesega kaasa tuues
Tartumaalt.
WZrumaalt.
end ülesannud. Ühendatud kooride juhata kurgi, luikesid, anisid ja laglesid, keda snn ja
jaks on herra E. Rosenberg palutud.. Läi
seal juba rohkesti näha. ""s.
Mõisamaade wäljaandminc.
(?lwa walla asutamise küsimus.
nud aasta eeskujul korraldatakse maalt koo
Vallanõukogud määrawad kandidaate lilastele 12. juunil õpekäik Rakwere tööstu
Senini oli tuntud Elwa nimetus ainult
raudteejaama ja suwituskoba nimena, kuid allpool nimetatud päewadel järgmiste mõi se- ja muudesse asutustesse, ning tähelepa
Lspercn'o dirtf.
vuudns täielikult sellenimeline omawalitsuse sate peale:
nemisewäart kohtadesse.
26. aprillil: Haljala wallanõukogu
administratiiw - üksus. Juba mõnda aega
Laste suwekolonii
Esperanto kursused.
on päewakorra l Elwa walla asutamise küsi Vanamõisa maade peale ja Pada wallanõu
kogu
Pada
mõisa
peale.
korraldab E. lastekaitse ühingu Wirumaa
mus, mis ümbruskonna'valdades suuri lai
„Espero" teatab, et wiimane täht
27. aprillil: Wao wallanõukogu osakond tulewal suwel Wiru rannas. Kolo aeg Esperanto kursustele sissekirjutamiseks
neid lööma hakanud, sest uue walla asuta
misega peawad terwelt kuus ümbruskonna Äntu ja Kaarma mõisa peale ja Erm walla nii ülevalpidamine läheb eelarwe järele 160 on 24. skp. Ülesandmist wõetakse wastu
tuhat marka maksma, missuguse summa esmaspäeval „Espero" ruumes, Wiru t.
walda kena osakese oma mga-alast ära oh nõukogu Erra mõisa peale.
katmiseks töö- ja hoolekandeministeerium 50 16, kella 7—lo õhtul. Kursuste algus 25.
werdama. Elwa nlewi ja selle ümbruskonna
Maasaajateks kinnitatud
plaani järele tuleks allpool nimetatud wal» on Aaspere wallanõukogu poolt määratud tuhat marka on lubanud. Koloniisse wõe ja 26. skp. Kursus on korraldatud, et wõi
takse 50 nõrga tervisega koolilast wastch
dadel järgmiselt maad ära anda: Udernq
kandidaadid Käsmu ja Pressi mõisate peale vaesed ilma tasuta, jõukad 1500-margalise. maldada «võimalikult paljudele Esperanto
wald 1854.38 wakamaad. Pcmgoti
muudatuseta, Sausti mõisa peale kõik peale tasu eest kuus. Lapsi koloniisse wõetakse harrastajatele osawõtet Helsingis augusti
278.60 wakam., Meeri --- 711.22 wa?., ArU kuue
kuus ärapeetawast üleilmlisest Esperantc
eesõigustatud kandidaadi ja wastu koolijuhatajate ettepanekul.
20.48 makam., Wastje-Nõo 117.72 Loobuwähem
kongressist.
mõisa
peale
kõik
nimepidi
määrtud
wakam. ja Kongota 307.12 wakamaad. kandidaadid.
Toetusrahad lastekaitse ühingule.
Riikline toetus Esperanto kongressile.
Kõige rohkem kaotaks Uderna wald, sest
„EsP. Tr." teate järele on Soome rngu
Rakwere
majandus-ühisus
on
5000
mar
Wiru maakonnanõukogu
selle piiride? asub peaasjalikult terwe prae
walitsus annetanud 14. üleüldisele Espe
ka
ja
Wiru
Pank
3000
marka
lastekaitse
gune alew, kuna teistel waldadel wäiksem lähem koosolek on 6. mai peale määratud.
ühingu Wirumaa osakonnale toetuseks mää ranto kongressile, mis ära peetakse käes
ala liitmise alla kuuluks.
olewa aasta sügisel Helsingis, toetusena
ranud. A.
Wirumoa
wallasekretääridc
selts
Tartu maakonnavalitsuse administratiiw
50.000 Soome marka.
Loomatoidu puudus Wirumaal.
osakonna poolt on saadetud kõigile nimetatud pidas hiljuti endise administratiiw-osakon
ivallawälitsustele asutatawa Elwa alew§ na juh. H. Nurka juhatusel alla poolte sek on pika talwe järeldusel tuntawalt suur.
maade nimekirjad ja palub Elwa alewi wal retääride juuresolekul koosolekut. Tähtsa Heinte ja pöllupõhu otsijaid käib igal pool
last lahutamise ja nimekirjas tähendatud maks päewakorra punktiks osi palgaküsimus. ümber, aga müüjaid leidub wähe.
Kcotfoo teated.
Linna ümbruses on loomatoidu puudus
walla järele olewate maa-alade Elwa külge Et maakonnanõukogu sekretääride seltsi
liitmise küsimuses wallanõukogus seisukohta poolt wäljatöötatud palgamäärad, mis Wi weel suurem, kui kaugemal maa sees, mis
VeSti apostliku kiriku noorte ühing.
wõtta.
rumaal 1. maist 1921. a. kuni aasta lõpuni sellest tuleb, et kõrgete hindade tõttu sealt
Eesti apostliku kiriku õpetaja Laar'i ette
Pea igas viallas on nõukogud eitawale maksid, muutis, alamäärasid kärpides, otsus rohkem heinu turule toodi. Käesolewate
seisukohale asunud tuueS ette järgmisi põh tati esineda ettepanekuga, endised määrad halbade teede järeldusel on linnas heinte wõttel kutsuti kolmandaks ülestõusmise pü
haks kokku kolme wiimase leeri osawõtjaid,
uuesti maksma panna ja selle ettepaneku puudus ülisuur.
lusi:
Kehwa toitmise tagajärjel on loomad kes selle kiriku juure noorte ühingu asuta
1. Elwa walla asutamiseks tuleks suured toetuseks maakonnawalitsuse tegewust boiko
maa-alad ümbruskonna valdadest ära lahu teerida, maksukäskusi mitte laiali saata jne. äralõppemas ja nii kõhnad, et ei püsi jalul mise wõimalusi läbikaalusid ja ka ühingul
tada, mida wallad, majandussist kitsikust kar Ühenduses sellega wõeti maakonnawalitsuse seista. Paljud on loomi tärklise jätistega asutada otsustasid. Selleks waliti ka aju
liikmed, kes palga wähendamises süüdi leiti katsunud toita, mida tärklisewabrikust paraja tine viieliikmeline juhatus, kes põhikirja
tes, lubada ei saa.
wäljatöötab ja 7. mail kokkukutsutawale pea
hinna eest on saada. —x—
2. Mõned wallad peawad kaotama selle olema, kõwa arvustuse alla. Sekretääride
koosolekule teda läbiwaatamiseks ette paneb.
läbi turbarabad ja soo maaalad, mis on tar kursuste toimepanemiseks otsustati aga boi
Ühing saab töötama neljal alal: kirjandus,
wilikud heina, karja ja turba tarwis ja nii koteeritawa maakonnawalitsuse toetust pa
Läänemaalt.
laul, muusika sport. —esi—
mõned talud majandusliselt halba seisukor luda.
Sauna küsimus Haapsalus.
da paneb.
Wallasekretääridc eksamile,
On küll olemas loopeal kaks sauna, kuid
3. Maa-alade lahutamine wähendab wal
dade sissetulekuid, mis praeguse walla puu Mis Rakweres 21. aprillil ära peeti, oli 8 need on nii armetumas seisukorras, et neid
dujääkide tõttu neid weel halwemasse seisu eksamineeritawat ilmunud, kelledest 6 eksami tervishoiu nõudeid silmas pidades, juba
MWoW
ära tegid, nimelt: Tudolinna wallasekretäär ammu kinni oleks pidanud panema. Korra»
sorda paneb.
4. Kõik liitumise alla kuuluvatel maa G. Uustal, Kohtla wallasekretäär J. Kaup, tus, mustus ja lohakus on neis olemas. Et
Administratii aSalt'
aladel elawad kodanikud ei ole mitte nõus Saksi wallasekretäär M. Kelindemann ja linn siin rahulikuks pealtvaatajaks ei wõiks
kui
kohtuistungil,
29. aprillil 1922. a. kell
«vabatahtlikult
eksamile
ilmunud
Joh.
Pee
ühendamisega.
jääda, peaks sammusid astrnna, et .Haapsa
10
hom.
Tartus,
riigikohtu
ruumis on järg
oo,
A.
Tomberg
ning
W.
Karuks.
lusse
korrapäraline
ja
terwishoinline
saun
Neid põhjuseid ette tuues on wallad eita
mine
toimetus
arutusele
määratud:
saaks ehitatud. —aus.
male seisukohale asunud nimetatud küülnn
Palmse wallasekretääri walimistel
Kolmandate isikute Hans Mikfu ja
ses. Juba lähemal ajal tuleb see küsimus wõistlesid 12. aprillil kolm kandidaati, Wiru
Maalt et pääse linna.
Peeter
Rästi woliniku adw. P. Kangur'i
arutusele maakonnanõukogus. J. M. maakonnawalitsuse end. liige H. Nurk, end.
Et praegu maal weel lumetee on, 22. apr., ja Tartu maakonnawalitsuse woliniku J.
rahwawäe kommisjoni sekretäär P. Kers ja kuna linna uulitsad lumest puhtad, ei pääse Priimäe rewisjoni kaebused Tartu-Wõru ra
kooliõpetaja A. Feldbach Kadrinast, end. wal maainimesed regedel linna uulitsa! enam hukogu otsuse peale 7./21. novembrist 1921.
lakirjutaja. Sekretääriks waliti wiimane kuidagi wiisi edasi. Sellepärast tullakse lin a. Peeter Naudi ja Otto Puuseppa kaebustes
iifllraerolCi
nendest.
na ainult hädakordadel ivankritega. Tartu maakonnawalitsuse otsuse wastu 22.
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Mäetaguse wallasekretääriks
Haapsalu ja Noa-Rootsi wahel on lahe jää märtsist ja 28. maist 1921. a. Rõngu Kallaste
on kõige parem kakusekatmise materjaal. tvaliti 19. apllil kolme kandidaadi hulgast apraks läinud, nii et ülekäimine wõimatu
karjamõisast planeeritud kruntide peale mati
Saada kontoris „Edafi", Tallinnas,
P. Kers.
niisama ka Wormsi, Hiiu, Muhu ja Saare saajate määramise asjas.
Sauna tän nr. 3, k t. 3, kõnetr. 369.
Teise üle-tvirumaalise lastepidu,
maa Vahelisel teel. —aus.
OOO
Kes l» losmos p.irilu?
Dotsent W. Kupffer (Tartus)
(Lõpp).
Kuidas sellest aru saada? Sest sarntin»
ibastus näib meile täitsa wõimatu olevat.
Kui ruum ei ole lõputa, siis peawad olema
tal piirid. Kas mitte nii? Aga missugused
piirid võivad olla ruumil? Ei, ruumi ene
se piirisid meie enesele ettekujutada ei suuda.

Aga seda ei ole tarwiski, sest et üleüldise suh
tesisuse teooria järgi ruumil ei ole kusagil
piirisid, aga siiski ei ole ta lõputa, waid tal
on täitsa kindel (ehk küll wäga suur) maht.
Aga sarnast ruumi meie endale ettekujutada
ei saa. «vaatamata endi ettekujutamiswõime
pingutuste peale. Ja ehk küll meie endile
täitsa selgelt sarnast ruumi ettekujuta
da ei suuda, «võime meie siiski abstraktselt
mõteldes aru saada, milles seisab Einsteini
teoorias wälja öeldud selle uue ilmaruumi
õpetuse mõte.

Matemaatikerid tea ivad juba ligemale
iada aastat, et „meie" ruum, mis ulatab
lõpmata kaugele igasse külge ja mille geo
meetrilisi omadusi meie endile nii selgelt ja
kergesti «võime ettekujutuda, ei ole mitü
..ruum üleüldse", waid ainult üks wõima°
tikkudest ruumi liikidest, mida nad
nimetasid .Eukliidiliseks ruumiks". Or.
«võimalikud ka teised ruumi liigid, täiesti
teistsuguse geomeetriliste omadustega. Nen
dest nimetame, näituseks, nõndanimetatud
elliptiline ruum ehk tema sarnane sfääri
line ruum. Selle sfäärilise ruumi geo
meetrilised omadused lähewad teravalt lahku
meie harilikust eukliidilisest geomeetriast. Nii
näituseks sfäärilises ruumis paralleelseid
firgeid üleüldse ei ole; igasugused kaks sirget
kukuvad. Edasi, sfäärilisel ruumil ei ole
kusagil p i i % t, kuid siiski ta ei ole lõpw-

ta, waid tal on täiesti kindel, lõpulik maht.
Wõimata on endale sarnast sfäärilist ruumi
ettekujutada. Kõikidest ruumi liikidest wõib
inimese teadwus endale selgelt ainult
eukliidilist ruumi ettekujutada. See eirklii
diline ruum on niiwõrd kindlalt meie tead
wusesse pesitsenud, et igasugune katse, endale

teist liiki ruumi ettekujutada, peab lõppema
täieliku mittekordaminekuga.

Aga kas see tähendab seda, et ..reaalse!
ruumil", see on füüsilise ja materjaalse kos
mofe ruumil, on samad omadused kui euksii
dilisel ruumil? Sest on loomulik ettekuju
tada, et inimese teadivus on harjunud just
seda liiki ruumi kujutlusega, mis rohkem
wastab materiaalsele kosmosele. Kahjuks
näitab aga teaduste ajalugu, et fee ei ole
nii. Inimese teadmusesse on kindlasti pe
sitsenud mitte kõige õigemad, mitte
kõige rohkem tegelikule olukorrale wastawad
kujutlused, waid kõige soodsamad selle
poolloomaliku elu ülewvlhoidmiseks, mida
inimsugu elas mitmete tuhandete aastate
jooksul. Sellepärast siis nähti iga inimese
silmaringi laienemisel ja mõistuse arenemise
astmel, et ühed eh? teised, tuhandete aastate

jooksul kindlalt omandatud kujutlused tulid
kõrwale heita, kui täiesti kõlbmatud ja wa
hetoda uutega. Mitu tuhat aastat elas
inimsugu kindlas arwamises, et maakera on
lame, tasapinnaline kelm, et „ülesse ja alla"
on mõnesugune absoluut siht ruumis, et
maakera seisab paigal, aga taewas ühes te
ma külge kinnitatud tähtedega tiirleb kui
karusel ümber maakera. Igaüks neist ar
manustest oli täiesti sünnis praktilise elu
jaoks, seni kaua kui inimene elas weel pri
mitiivset elu wäikese maakera pinna osa peal.

Ja näituseks, sarnase elu jaoks on kujutlus,
«t maakera sn lame, tasapinnaline keha,
mitte ainult kõlbuline, waid ta »x ühtlasi ka

soodsam ja lihtsam, kui kujutlus kerataolisest
maakerast. Aga inimese silmaringi laiene
mrsel wiisid need kujutlused konfliktidele te
gelku olukorraga, reaalsetele faktidele wastu
rääkimisele ja neid tuli selle tõttu kõrwale
heita, «vahetada teistega, rohkem faktidele
wastawamate kujutlustega.
Kui üldine suhtelisuse (relatiwiteedi)
teooria lõpulikult õigeks tunnistatakse, siis
oleme jälle analoogilises seisukorras meie
ilmaruumi kujutlusega.
Tuleb tunnistada, et meie eukliidiline ruum
wastab tegelikkudele materiaalse kosmose
geomeetrilistele omadustele ainult osalt, ai
nutt teatud kitsastes piirides nagu ku
jutlus maakerast kui lamedast kehast, mis ka
kitsastes piirides wõetud tarwilisel määral
wastab tõelisusele. Tuleb ära harjuda sel
lega, et materiaalse kosmose ruumil ei ole
eukliidilise ruumi omadusi, waid sfäärilise
ruumi omadused, mis on kättesaamatud
meie mõistusele. Teaduses tuleb töötada
mitte ainult meie hariliku „EukliidilisL"
geomeetria abil, waid ka „Mitteeukliidilise"
geomeetria abil, nagu seda teewad A. Ein
ftein, H. Weyl ja teised, töötades ühise suh
telisuse (relatiwiteedi) teorii kallal. Aga
kuidas wõib töötada geomeetria abil, mille
ühtki lauset meie endile ettekujutada ei saa?
Aga tõeliselt seisukord ei ole sugugi nii halb,
kui ta ühele mitte-matemaatikerile näib ole
wat. Selleks, et teha mingisugust geomeet
rilisi arvamisi, ei ole tarwidus, et saaks en
däle wastawaid omadusi ette kujutada. Kõr
gemal matemaatikal on lõpmatu wäikeste
analüüside näol Palju wägewam sõjariist kui
piiratud ja ühekülgne inimese geomeetriline

dama sellesse ruumi, kogu aeg mööda s i
g e t j o o n t, see on walguse kiire sihis edasi
minnes, sattuksime meie lõpuks jälle, peale
pikaajalist rändamist wõõraste päikeste
süsteemide keskele, tuttavatesse paikadesse,
ning ühtlasi meie päikese süsteemi. See
on samuti, kui rändamisel otse sihis edasi
suure kera Pinnal, näit. maakera pinnal,
meie jälle jõuame Manadesse paikadesse, kust

reisu algasime. Ja samuti, kui suure kera
pinnal rännates meie kuskil ei leia selle
pinna piirisid ja selle peale «vaatama
ta see pind ei ole lõputa suur, ei
leia meie ka sfäärilise ruumi piirisid, krnd
siiski tal on täitsa kindel maht, ning ta ei
ole lõputa suur. üleüldse on analoogia
sfäärilise pinna ja kerakujulise keha pinna
wahel täieline. Kui mitte abiks wötta ma
temaatilisi wäljaarwamisi, siis ainukeseks
abinõuks arusaada, mis on sfääriline ruum.
on selle analoogia uurimine.
Waga võimalik, et kui see õpetus mati*
ilma ruumi löpulikkusest saab teaduses sa
mimkonna Km-awaates Valitsevaks, siis tu
handete aastate pärast, järk-järgulise inim
soo ümberkasvatamise teel mitme põlwe
looksul, saab muu ese teadmusest wäljatõrju.
tud arusaamine praegusest eukliidilisest ruu
mrst ia areneb wälja omadus endale sel
ettekujutada sfäärilist ruumi. Ja wõib
olla läheb kunagi uus Magelhaen .ümber
ilma suurde ilmaruumi ja jõuab
mk)> Wst wastu
õ fec fus k "ma reisu alOas. Kuid kork need Võimalused on seni
lmwitawad fantaasiad, mis leiduvad
nrianduses
isegi iuba enne Einstemi. Ma
ettekujutus-wõime.
kSÄ"?la
uriant! Kurt Lasswiy
Nii siis, kui - Emstemil sn SiguS »mas
üldises suhtelisuse teoriiS, siis elame meie rcvSl sarnast rersu omas jutustuse?:
" e den Professor bslte".
sfäärilises ruumis. Kui meie läheksime rcm-

Rr. 90.
KWnillvde on ka lsels.
Herra haridusminister H. Bauer on ene
sel Riigikogu koosolekul 4. apr. s. a. järgmist
lubanud öelda:
„Mis loomate kirjanikkude ja kunstniku
de riiklikku toetamisesse puutub, siis ei ole
meil sarnaseid kirjanrkka, keda toetada wöiks

On ainult ..lendawaid sigu". („T. Teataja"
nr. 78. 1922.).
„Heideti ette, et küllalt Pole toetatud
noori kirjanikke ja kunstnikke. Aga mid
Pole olemas, Pole ühtegi Juhani Aho sar
nast, tema asemel on ainult lendawaid sigu
olemaS" (Päenmleht" nr. 79. 1922.).
Ühtlasi kinnitawcrd koosolekul wiibinud
isikud, et ministri kõnes tõesti neile referaw
idele wastawad laused on leidunud.
Nii on siis kirjanikud: A. Adfon, A. Alle,
J. Barbarus, A. Gailit, E. Enno, A. Kiwi
kas, J. Kärner, J. Ltntrop, O. Luts, M
Metsanurk, J. Mändmets, E. Peterson, R
Reimann, W. Ridala, R. Roht, K. Rumor.
J. Semper, G. Suits, K. E. Sööt, A. H.
Tammsaare, A. Tassa, F. TuglaS, M. Under,
E. Wilde, H. Wisnapuu ja kõik teised ilma
erandita hra haridusministri arwateS ai
nult ..lendawad sead"?
Mis keegi hra Bauer Eesti kirjandusest
teab ja artoab, soe ei huwita meid wähemal
gi määval. Kuid siin on tegemist Eesti
kultuurpoliitika ametliku juhiga, kelle otsuS
on lausutud parlamendi kõnetoolilt kui wa
litsuse arwamine. Sarnast harimatut mõni
tust pole enesele lubanud wist weel ühegi
riigi haridusminister oma maa kogu kirja
sikkude pere kohta.
Me protesteerime selle kultnurilageduse
sa tooruse wastu!
Te wõite jätta Eesti kirjanduse ilma iga
suguse ühiskondlise toetuseta, nagu ta seda
on seni olnud. Te wõite Pwntsu ja Truus
manni Eesti kultuuri kohta tähtsamaks Pida
da kui Eduard Wildet wõi GuStaw Suitst,
nagu seda seni olete teinud. Kuid kui te
kõige lisaks meid weel sarnasel kombel amet
likult mõnitada mõtlete, siis teadke, et me
seda waikides ei taha kuulata!
Praegu õpetatakse koolides hariduSmwiS
tooriumi pooli kinnitatud ametliku program
mi järele ka uuemat EeSti kirjandust, s. o,
tutwustatakse õpilasi ka „ledawa-te sigade"
loominguga. Kui meie uuem kirjandus po
le midagi wäärt, siis ei peaks haridusminis
teerium lubama sellega koolides aega wiita.
Kaid me usume, et meil wsel inimest lei
bub, kes teawad, kui palju Eesti kultuur
meie kirjandusele wSlgneb. Ja me usmne,
et wähemalt need kultuurinimesed ka meie
haawuse ning protesti tunnet jagawad.
Mitte hra Bauerile, waid neile, kes kir
janduse tähtsusest kultuurielus aru wõiwad
saada, weel üks märkus. Meil on harjutud
ütlema, kui on kõne kirjanduse toetamisest:
meil pole suuri kirjanikke, meil pole Juhani
Ahotl Lubage sel puhul Aho eluloost mi
dagi meele tuletada: 1889. a. laks Aho riigi
stipendiumiga wäljam-aole, tagasi tulleS
awaldas ta romaani „üksi" ja kui 1891. a.
maapäewale palwe esitati kirjanikkude abi
raha asjuS, siis pääses seal torm lahti: kaS
niisuguste „sopakirjcmikkude" peale, nagu on
Aho oma „Mst'ga", peab Soome rahwa raha
raisatama! Ja ainult sellepärast ei jäänud
Aho abirahast hiljem ilma, et maapäewa!
mitte ainult „Bauerid" ei istunud. Ahole,
keda nüüd suurimaks Soome kirjanikuks pee
takse, said kord ajakirjanduses osaks kõige
tooremad mõnitused. Tema eest hoiatati
noorsugu ja „kdlbline seltskond" eitas teda.
Kuid et teda algusest peale ometi ka toetati,
see olenes sellest, et Soome ametlikud kuttuu
rielu juhid ise kultuurilisemad olid, kui nad
seda meil nÄiwad olewat.
Kirjaniku suurus pole midagi absoluut
set ja objektilwset. See oleneb ta rahwa kul
tuurilisest arenemisjärgust. Sellepärast ör
gu wõrreldagu erinewai! kultuuriastmel ole
wate rahwaste kirjandusi. Isa Jannsen pak
kus kahtlemata kõige suuremat, mis tema
aja! oli wdtmalik, nagu teemad seda praegu
sedki kirjanikud. Nagu tema meie waimu
elu edasi wiis, nii loodab seda teha ka ole
wiku kirjanikkude põlw. Ajalugu alleS St
sustab iga üksiku kirjaniku lõpuliku smttuse
küsimuse. DlewikuS on aga tähtis, et kirja
nikkude sumuse Üle MõteldeS kirjandust en
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nud ning aurikut „Frida Horm" kaasa Mõt
tes kes sissetulemas oli. Läheduse? olew
Saksa wedurlaew ..Seeadler", kes petroo
leumi praamiga teel Tallinna oli, palus ka
et teda HangöSse wnakse, kuid seda ei wõi
nud „Wäinämömen" teha, mille kapten seda
kõige suuremaks rumaluseks arwas, et prae
gusel raskel jääajal praami sõiw meie wetes
ettewõtta. „Seeadler" jõudis siiski Snneli
kull oma praamiga Tallinna.
WarSti tuli „Sampo'lt" telegramm, et
tema „Poseidon'iga" Tärnskäri ligidal jääs
kinni on, ja et Saksa aurik „Günter Russ"
teel Tallinnast Hangösse, Segelskäri lähedu
ses madalikule ligidal on. WarSti peale
seda tuli „Sampo" pealt käsk, et temale ja
„Poseidon'ile" abiks tulla, ja km wõimalik
ka „Günter Russ'i" aidata. „Frieda Horn"
wiidi kergemasse jääSse ja „Wäinämöin?n"
ruttas täie auruga oina seltsimehele abiks.
Warsti nähti ka mõlemad laewad jää sees
kinni kruitud ja pressitud, „Poseidon" ott
koguni üsna wiltu ühe külje peal. Jää muu
tus järjest ikka tugewamakS ja paksemaks.
Kergemaid kohti ülesotsides, lähenes
nämöinen" aeglaselt wangisolewatele. Ala
tasa pidi tagasi käiku andma, et uut hoogu

wõtta. Lõpuks jõutigi „Poseidoni" juure,
kuid seal jäi ka ..Wäinämöinen", waatamata
oma suure jõu peale, kmni. Ei jäänud
muud üle kui küljetankidega laewa wiltu
lasta, mille läbi ta siis jälle wabanes
Kolme tunni kibeda töö järel olid siis wnMaks kella 10 paiku õhtul „Poseidon" ja
„SamPo" lahti ning jätkasid oma teekonda
Tallinna poole, kuhu esimene teisel päewal
kella 2 ajal päelva jõudis. „Wäinämöinen"
pööras Hangö poole, sest pimeduse ja lume
tuisu tõttu ott wõimata „Günter Russi" ai
data. Peale seda ei olnud see ainuke laew
mis abi tarwitas, sest Ameerika aurik „Eas
tern Cross" ja Saksa aurik ..Strasiburg",
Viimane wigastatud propelleriga, palusid ka

M.657 mk.; peale selle mitmesugust peenikest

wälisraha.
Osakonna j nähtus awaldab oma kõige soo
jemat tänu Tallinna ajalehe toimetustele,
kes maksuta üleskutseid awaldanud, kõigile
korjajatele ja neile kes korjandusele kuidagi
wiisi kaasa aidanud on, ning kodanikkudele
kes oma lahkete annetega wigastatud sõja
mehi toetanud on. Juhatus.

abi.

„Wäinämöinen" ott kõigest 8 meremiili
KrrtawastuK.
Hangö tuletornist eemal ja sellepärast loo
—6f—
„Muljed
okupatsiooni ajast" ei
deti paari tunniga sadamasse jõuda. Kuid
ilmu.
jääolud olid lõuna tuulega wäga rasketeks
muutunud ja alles kella 6 paiku hommikul
jõuti Hangösse. Alalise hoogu wõtmisega,
tuli kogu öö töötada, et ennast jääst läbi
Seanfet ia muHis.
raiuda». Tõesti üks imelik talwe, kui ap
rillis raskem jää ott kui Veebruaris ehk
<"*• fli, %* *
märtsis. D.
Äl t * Lil... .» 8
W s y T fjs t (*lii
i ? »x r 'l4 u; c lr?

kested Venemaalt.

Wene põllumajandu est.
Talupoja seisukord Wenemaal on era
kordselt raSke, kirjutab „Berl. Tbl." erikirja
saatja Wenemaalt: Mõisate jagamine ei
suutnud maanälga kaugeltki igalpool kuStu
tada. Paiguti omandas iga talupoeg ainult
ühe sajandiku dessatiini maad; kõige rohkem
on kaks dessatiini mehe peale saadud. Ai
nult 10 protsenti läks Weneinaa wiljakand
wast pinnast 1916. a. rewolutsiooni ajal ta
lupoegade kätte, rääkimata rendimaast, mida
talupojad waremgi harisid. Kõik metsa-alad
ka kogukondade omad, riigistati, kuid talu
poegade õnneks sagedasti ainult paberil.
Ka osa mõisamaid läks riigi kätte; riikline
majapidamine ott aga nii wilets, et mõisaid
peagi hakati endistele omanikkudele tagasi
pakkuma sama kui wabrikuidki. Suurem
osa mbisWsi 'MÄtmgi on m!a ° jagatÜb, nn'
et nende tagasiandmisest enam ei saa juttugi
olla.
Korralikku põllupidamist takistab kõige
rohkem talupoja raske seisukord walitsuse
suhtes. Mida kaugemal ta suurematest lin
nadeft asub, seda raskemalt kannatab talu
poeg raha wäärtusetuse all. RaSkekS koor
maks on temale ühtlasi natmaal-maksud la
töökohustused, mille eest pealegi maks
wõlgu jääb; nii wõlgneb riik talupoegadele
prntdeweo eest üksi üle saja miljardi.
Külwipind Wenemaa endistes wilja sisse
wedajates kubermangudes ott 1921. a. 7 mil
joni dessatiini; 1916. a. 11.7 miljoni
deSs. Endistes wilja wäljawedajates kuber
mangudes oli 1921. a. 19 miljoni dess. külwi
all, 1916. a. 34 miljoni. Karjakaswatus
on ntt tagurpldi läinud, et 20—25 aastat
kuluksid, enne kui see endisele kõrgusele tõu
feb. Eriti hobuste puuduS annab ennast
põllumajanduses walusalt tunda. Mis ta
tupoeg kõigist wiletsustest hoolimata saab,
sellest wötab suurema jao ritk endale, et lin
nastd warustada, sõjawäge toita jne. Taga
järjeks on, et maal ainult nii palju tööd
tehakse, kui oma elatamiseks hädasti waja.
Erandiks on üksnes külad linnade lähedu
feS; sea! on maaelanikud täieliStekS MaroVöörideks muutunud.
Kaugemal maal ei suuda talupoeg lin
nast otzta kõige hädalisemat tarbeasju; isegi
Wene wabrikute praegune wiletK toodang
on Wene ostujõu kohta liiga suur. Ainult
laialdane krediit wõtks põlluharijat aidata.
Kõigest Viletsust hoolimata on Wene ta
lnpseg kewoutsiooni kaudu midagi wõttnud:
see on tema arenew tseteadwus, mis Igalpool
awaldub, kub elutingimised selleks wahegi
soodsad on. See ärkaw iseteadwus awaldub
püüetes,paremaid töö- ja majapidamise
wiise leida ning sunnib põlluharijaid ühine
mise waral endi seisukorda parandama- Põl°
lumajandusliseb Ühingud (selskosojus) on
punawäe kommunisilise partei kõrwal kõigi
nast ei Unustataks!
Kirjanikkude keskkomitee.
tugewamad organisatsioonid Wenemaal
Nende ühingute kaudu ostab maamees lin
nast, mis tal tarwiS ja warnstab linna
Alistuste tosfnsfegn tai
tnaasaadiwtega, ilma ometi midagi wõlgu
wlue Ifrionfdlt VheMes on.
andmata. PSÜnmajandusliSte ühingute te
.HufvudStadsbladet" toob ajalehest gelased awaldawad nii arukat mõistust ja
„H.mgö" järgmise kirjelduse, mis wl>vist lae iseteadwust. et Wene intelligents kõnelema
wasöittt kujutab: Jäämurdja „Wäinämöi on hakanud Wene talupoja „ametikaniseeruMisest". Kuigi weel
nen" ott R. aprMtt aurikut „A»gix" ja
„PiteS" Hangõst wäljawiimisel ja kui ta 42 hulk maad ott, ei saa salata, et Wene talu
meremiili kauguses jää kergeks muutus, neid poeg wiimaSte aaState jooksul tuntüwatt SN
arMennd. Nir.
üksi edasi sõita laskma ja ise tagasi vööra.

Tänuavaldus.
1. ja 2. aprillil s. a. wigastatud sõjamees
te ühingu Tallinnu osakonna Poolt töökoo
lide laiendamiseks ja wigastatud sõjameeste
ja nende perekondade toetamiseks tvimepan
dud karbikorjanduft on saadud üleüldse

Kohus ef<(?'tbe üle.
? v \'i 4
Wene kohtu-kommissar KursSkii on sele
i %h
tanud, et kuigi Wene kommunistline panei
„Estoo»ia" teaater.
kolme internatsionaali konwerentsil lubas
selle eest wastutada, et eelolewaS eS-er'ide
Esmaspäewal ..Mängupõrgu".
protsessis süüdistatawatele mitte kõige ras
Teisipäewal, roos".
kemat karistust ei määrataks, see lubadus
Neljapäewcrl, 27. apr. esietenduseks E.
siiski milgi wiistl ei wõiwat kohut otsuse Kolinani operett ..Hollandlanna".
tegemisel kitsendada. Kohtule jääwat ikkagi
Teaatribüroo
täieline wabaduS kaebealuStele oma heakSar
wamise järele karistus Määrata.
UuS helitöö.
Moskva kavatseb välislaenu teha.
Otto .Hermann on suurema helitöö, sm
ETA. Nagu „Jswestija" teatab, kawat foonia Ddur, lõpetanud. Helitöö tuleb tir
seb Moskwa linn wättslai-uu teha. Kindlus leival hooajal ettekandele.
tuseks oleks mitmesugused kontsessioonid
linna maa-alal.
Uus postl-tclegraafi taks Wenemaal.
ETA. Moskwa, 20. apr. Rahwakoinis
saaride nõukogu otsustas 15. aprillist une
posti-telegraasi taksi maksma panna, mille
järele sisemaa kirjad 500.000 rubla ja post
kaardid 200.000 rubla. RahasaaduSte pealt

Liustd.

ZaMna SZrs? faiHlaUsl.
22. aprillil IS2Z.a.
L S p ul
SoUnS» TchMS o!iiao Müksab
, Nael>terlil», 1495 1490 1495
'.võetakse üks protsent saadetawast summast
Z Mac 338 SSS 338
ning mitte wähem kui 500.060 rubla. Sise
JOO Saksa riiti nacU - 126 127
maa telegrammid 50.000 rubla sõna Pealt JlOEornnft marka 628» 624 ÄŽ7I/a
üheS algmaksuga 150.000 rubla.
l( Ö iHoot i 87*» Ö 8800
1Õ( Saani Ecodat 7135 *lBO
AmueStia kodusSja tegelastele Ukraiaas.
IoÖ Pcantfafa franti -** 81Ö0 2140
Hsi anK gUlsMi 12700 12850
Nagu ametlikult teatatakse, on Ukraina 100100
Litt! tuMa 127»/3 130
kesktäik«saatew komitee otsustanud ~wa
100 kr. 660 G? 0
! Kulo rubla 16s
geid" ohwiiseeisid ja sõdurid amneSteerida.
IÖD Helwsetfia ftfllit
Wcncmaal uued kiwisöe- ja grafiidi lademed
100 Äiorca krooni leitud.

IVOv Eoweti ruola

ETA. Moskwa, 20. apr. Majanduslisi?
keskkomitee poolt wäljasaadetud ekspeditsioon

on Jenissei alamjooksul suuri kiwisöe lade
meid leidnud, mida seal umbes neli ja pool
miljardi puuda arwatakse olewat. Kaewan
dusega on algust tehtud. Niisama on Tn
ranski kreisis suuremad grafiidi lademed lei
tud.

Nõukogude Wene sõjatväelised esitused
roopas.

Nõukogude sõjawägede Ülemjuhataja pol
kownik Kamenew sõitnud, nagu „Segodn."
kuuleb. Euroopa tsentrumidesfe nõukogude
wabariigi sõjawäeliste esituste organiseeriMise eesmärgil. Söjswaelised esitajad täi
daksid endiste sõjawäeliste agentide aset.

ETA. NiiaS, 22. apr. Lta. Kutsid.
Naelsterling 1147, dollar 259.75, Prantsuse
frank 24.25, Rootsi kroon 67.75, Norra kr.
49.50, Taani kroon 55.25, Hollandi gulden
08.50, Saksa riigimark 0,95, Soome mark
4.85, SeSti mark 0.78, Poola mark 0.08,
Tsheho-Slowakkia kroon 5.21, 10 kuldrubla
1225, Belgia frank 22.25, Läti 558 laen 105,
luldfrank 50.00.
ETA. Stokholm, 22. apr. Riigipank noSeerib täNS: Naelsterling 17.00, Saksa mai>
gad 1.47, Prantsuse sarngid 86.15, Belgia
frangid 33.25, Hollandi guldenid 146.75.
Norm kr. 73.75, Soome margad 7.25.

ETA. Berliin, 22. apr. Ktrrsid, Nael
metada: Pariisi endine ajutise walitstkss sterling 1187.50, dollar 266.5314, Hollandi
sõjaminister WerhswSki, Londoni rews guldenid 10.187.25.
lutsioonilise sõjanSukogn ferkretäär, kindral
ETA. London, 21. apr. Kursid. NewBaltiiski, Berliini polkownik Gatowski.
Rooma kindral Jepantshin, Praagasse -- Aork 4.42, Montreal Pariis 47,52 K,
kindral Woloshipow ja KonStantinopolisse Brüssel 51.5715, Berliin 1215, Rooma 81K,
Helweetfta Amsterdam 11.6414,
kindral Nowitski, kes praegu wiibib
Madrid 28.4415, Min 33000, Stokholm
nuaS nõukogude delegatsiooni eksperdina.
ei
17.00, Kristiama 23.20, Kopenhagen 20.77'/Ateena 99, Buenos Aires 487/š.
Mamlased ühVakdawad.
Msskwa VSrse.
Inglise esitaja nõukogude Wenemaal an
diS nõukogude walitsusele ära pkotesti-mär-Kursid Moskwa borsel olid 18. aprilli!
gukirja kalapüügi ja jahipidamise' õiguste järgmised: 1 Inglise naelsterling
kitsendamise wastu Pöhja-Jäämere kallastel. 12.500,000 nõukogude rubla, 1 dollar
Edasi protesteerib märgukiri kahe traaleri 2.750.000 n. r., 1 frank 230.000 n. r.: l
pidamise wastu. Inglise walitsus ähwar Saksa mark - 8.400 n. t„ 1 Rootsi kroon
dab saata sõialnewu oma õiguste kaitsmt 625,000 n. r., 1 Soome mark 43,000 n. r.
seks.
10 kuldrubla 13.500,000 n. r., 1. Läti
Wastuses Inglise Märgukirja peale awal rubla 9600 N. r.
dab Karahon nõukogude walitsuse nimel loo
tust, et Inglise watttsuS wõtab tagasi oma
korralduse sõjalaewade saatmise suhtes, sest
WaStutaw toimtaja: Joh. Wiik.
waStüsel korral saadab nõukogude Venemaa
Väljaandja OjaühifuS ..Toatajk".
ka smalt vsött sõjalgewAd Käija.
SõjawäskiSteks esitajateks kawvtsetawat

TIELI WÄÄ TEETÄHIS
Estonia Muusika Osakond.

min ttttn
Esmaspäewal, 24. aprillil

Jaani lirlkns, reedel 28. aprillil p a.
ettekanne
G. K. Händeli oratoorium

,«M viU
Aja»koja jant 3 miirgelis Ton'
Ampekoweni ja Carl Matherni
jLrele kohalikkudesse oludesse
kohendanud SlKillt Mallikas.
Silgus kell pool 8 õhtul

Teisipäewal, 25. aprillil

.Sammli roos'
Algus kell iiiS Sht. .
1308 i

1 O u Maamees |
Olen saanud suure saade,
tuse mitmed paremad selt
fid automaatpüstolid ja
rewolwria kl. 6,35 ja 7,SS.
Padruni tongid, tongi tSmma

W Tallinn Pi« tän. 12, Knetr. 18-36. J
W Soowttab ladust: p
I iugettufe# |

nid kl. 16 ja 12, puhastamise

1 sõnnikuhange, 1

jad, rohumõõdud, laetud padru

kepid, seljakotid, püsstkotid, jahi

.Messias"

noad, eltol õli, mis rveesaapa
määrimiseks kõige parem on jne.
Hinnad mõõdukad.

Kaastegevad?
PütsikauPluS
Pr. M. Llldig-Sinkel (sopran), pr. W. WeemRomanoff (alto), hr. G. Ruiga (tenor), hr. K.
Ml. PlillH.
Wiitol (bass), E. M. O. segakoor (10D lauljat ja
Estonia sümfoonia orkester.
Pikkjalg nr. «, Tallinna».
Orelil hr. A. Kasemets. Juhatab hr. A. Topman. Häid kaugele kokkulosksaid kahe
j ja kolmeraudseid jahipüsse alati
Algus kell pool 8 õhtul.
suures wäljawalikus saadawal,
nende hulgas ka üks kaheraudne
Paäsetähed 25—100 margani eelmüügil
kl. 16, mis luige ja hane jahi
teaatr! kassas. 1304
jaoks kõige kohasem.

¥(imi!(Dt(t
Reedel, 28. apMil
„Rapoleon
Bonaparte^'
(Vas victis).
R. Bossi 3 waatusline draama
Algus kell 8 õhtul.
ALösttahtede eelmüük iga päew

Ma ai—l e. l. jo b-8 õhtul
Draamateatri kassas.
1308

Hütt Mfflltlll

9taftl>etes, Laial 17; telefon 109.
Wõtab raha hoiule, jookswale arwele \a tähiaja peale,
maksab s—7°/0 aastas. Annab laenusid mitmesugusel ku°
fui \a kindlustusel, toimetab raha edasisaatmist teistesse
linnadesse ja ka waljamaale. Ostab ja müüb wälis
waluutat ja tshetke. »» -

1 labidaid nr. 5,6, 7, I
g alumiinium- ja klaaSnõufid j. m. k. 1166 W

Mi WMsill IMWl»
aasta-peaKoojoleK
peetakse ära
30. aprillil s. a. kell 10 homm, pritsimaja».
Päewakord:
1) 1921. a. aruande läbiwaatamine ja kinnitamine.
2) 1922. a. eelarwe.
3) Seltsi kodukorra muutmine.
4) Abiandmise kassa liikmemaksu kõrgendamine ja abi»
raha suurendamise küsimus.
5) 69 aasta juubelipäewa pühitsemise küsimus.
6) Mitmesugused läbirääkimised.
Kui määratud ajaks, f. o. kella 10 homm.. tar.
wilikku arwu liikmeid kokku ei tule, awatakse peakoos
olek pool tundi hiljem, f. o. pool 11, mis igasuguse
liikmete arwu juureS otfustwõimuline on.
Eestseisus.
MMM lunstile ill tehallale mtMd
WkWW lUlsuskS.

Põlilfl Mnniluõselt - Agenlu^r:

Reljapäewal, 27. aprillil

Kinnitab tuleõnnetuste wastu liikumata ja liikuwat wa
randust. Teatab oma aktsionääridele, et peakoosoleku
otsuse põhjal 1. aprillist s. a., maksab 1921. aasta eest
aktsia pealt 37 maÄka 50 penni diwidendi. Juhatus.

AM

Mftltji
(Ltedertafey
kontsert

Tallinna llnnawalitsuse majandusosakond teatab, et i. maiks s. a.

Juhatab K. Türnpuu.
Kaastegewad pr. Sigrid Aut'
ropvff-Hoerschetmann.
Eeskawas: Neinh. Beeker, G.
Lubrich, F. Silcher, Aug. The

kõik siiiimiiM

len, Schumann-Liizt, Schubert.
Liszt, Rachmaninoff, Chopinj. t.

Algus keU 8 Shtul.

Paäsetöhed: 50—150 margani
eelmüügil teaatri kassas, alga
tes 21. apr.
1280

MrtirTiii
Eise- fa suguhaigused.
Wasturvõtmine
igapiiew kella 4—>/zg pk.

Jaani tänawal nr. 6, krt. 8.
(Krediit panga majas).
Kõnetraat 14—13.

1) naister. ja laste riiete juurelõikus
2) laua, selja ja sängi pesu walmistus
3) ilutikandus käsitsi ehk masinal
4) kübarate walmistus
5) kunstlikud prantsuse lilled riidest ehk paberist
6) sandaalide ja suwekingade walmistus
7) naisterahwa juuste kammimine ja ülestegemine
8) maniküür ja pediküür
9) perenaise kursus: paikamine, parandamine,
Valmistamine ja ümbertegemine igas. õmblust
ja käsitööst.

Ovehind 500—1000 margani. Üles anda igapäew
kella 9—2, Kunstkäsitöökooli kantseleis Instituudi t. IS.
! 1282 Juhataja Rose Reite.
Kõige paremad South Bootshtre Assoeiatiou sõelutud

aurusöed,
waruStatud peawaö olema sõiduriista külge kinnitatama taksi tabeliga ja üksik
asjaliku taksi raamatuga. Tabelid ja raamatud on saada majandusosakonna kõige paremad South Yorkshire Asfveiation peswd
kantseleis.
Alus: „Riigi Teataja" nr. 114, 1921 a. väljakuulutatud Tallinna
päiiklisöeä,
sõiduwoorimeeste taks.
priima fepaföed ja walamistehaste kokst endises kõige pars»
Tallinnas, 19. aprillil 1922 a. Osakonna juhataja,
mas headuses umbes 14 päewa pärast otse laemast soomitab
Nr. 1229. linnanõunik: H. Saat.
P. Bornholdt & Ko.
1285 Asjaajaja: A. Lepik.
Suur Bro usm gi IV. Kõnetraat 10-56.
Telegr. aadr. Bornholdt-Tallinn.

Csltft+t fittflt ~~ Rakveres

Tallinna linnawaliisnS teatab, et

liul i luul 2S* ****xmt
~~ žäSWMlif
U"*'» HHH' im Li«nawalitsu«.
I- iilt.Jtf |i Illil
Suur Tartu maantee nr. 18

Kultuurakeelteft

Wasturvõtmine 10—1 ja 3—4

me'le kõige kasulikum, tar»
wiltkum ja kättesaadawam.

Wäljasõitmine igal ajal.

|Ü|

siliiaatsQ

1 CUUUUIIiKt

Kes soowiwad Ecilt täiesti maksmise tähtaeg on 15. mail f. a. ja et tähtajaks maksmata
jäänud maksud nõutakse fisse 50 protsentilise trahwiga.

kättesaada, neile on

Saksa keel iseõppimiseks.
Dr. Rosenthali Ameerika
Kütteainete Keskkomitee Likwideerimise Komisjon
õpewiis wõõraste keelte
igasse walitsuse ja muudesse
jaoks. Hind 100 marka.
annab fee läbi teada, et 27 aprillil s. a. kell 10 hom.
asutustesse, iseäranis maade
Sig. ja maksude wähendamise Wöru maakonna Kütteainete Keskkomitee woliniku
Lühikese ajaga igapäewaseks
tarwituseks annab:
asjus teeb ifitltkult ruttu kant.elei juures, Wõru linnas, tohe nmksetawa raha eest,
ja korralikult töötades, ka abi
Saksa
keele k»ir õpetaja.
elu ja maksud» l» headuSte»
Valitud kogu igapäewaseid
Wiru tän. 14, krt. l, 2. korral
sõnu ja lauseid. H.30 m. ehk

I Tallinnas, 20. apr. Linnapea A. Uesson.
nr. 4569 Eekretäär R. Mllntd. isnft

Ikalosfid

seinel. wastu) kella 9—l ja 2—7.

1066 H» 3 Kühle.
Maaler
otsib tood, moodsad
eeskirjad, täielised abi
nõud omal. Pakkumised
anda kohe slt. „452" all.
129 T

Kõaelemised CeSti, Saksa,

SoomekeeleS. Hind 50 m.

Eaada raamawkauplustest.
wälja müüdud saab:
I 1300 on kohale jõudnud.
Ladu: Ploompuu kauplus,
rukki jahu, odre, suitsu liha, hobune, sõidu riistad,
Tallinn.
1143
hobuse riistad, tööwankrid, poolisfaapaid, reeraua terast,
silku» tööriistu ja muud kraami.
AGobowttfch
KM Sfiracti
Kui oksjoni päewal tõik kraam wälja müüdud ei
peaks saama, siis kestab wälja pakkumine järgmisel nimeline sõjawi est wabastamise
päewal edasi.
L Wiru tanaw nr. 7.
tunnistus nr. 10726 tunnista
Kütteainete Keskkomitee Likwideerimise
takse m .kswusetaks.
MM a .
ISII
$9O Komisjon
wtm

A.-S, Mtielu" trükk, Talliims?.

