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Tüsipsewal. 25. cutiil 1822. aasia!. Zlmub igal üwäeiva õjjinl

\ät\M B Täna ja järgmised päewad. Algupäraline eeskawa. Tore lõõkpilt, toreda lamastusega. Osa wõtamao paremad nSUsjõud. Daamid ja herrad! Kes
M 1U B tahab teada mis kujutab nüüdse aja abielu kõrgemas seltskonnas, see peab waatama haruldast kunst-löökpilLi
'IIIHIIin Naine, keda sa mulle andstd
4<bIBIBIIII 1 pildi ..Keelatud Vili" 6 osas, Marie Viksi romaani järele. Osa töötumad: kuulus iludus näitlejanna Ekaterina Mak ° Donald naise osas. 2. Kena
B näitlejanna Fritsi Bruner armuke e osas. 3. Kuulus näitleja Isan Golt Lord Roa seaduslise mehe osas. 4. Kuulus ucitleja Multou Eils reisija osas.
Väo B 1 jagu: Armastuseta abielu. 2 j.: Minemiku marjud. 3 j.: Noorpaari mesikuu. 4j : abielu on müstiline Ühisus, kahe südame püha sidumine õige armas
»«•*»» nnorearer. H tusega. 5 j.: Kes ilma patuta wiska ta peale klwlga. v jagu: Ja õnne päike walgustas elu. Ameerika komöödia 2 jaos. O a «õtavad tuntud
Rarwa maanteel nr. 13. H koomikerid. Pilte saadab trio. Algne kell 5. Platside hinnad harilikud 25—90 m. Kassa on avatud kuni kella 10 õht.
«- — —mmmmammm—mmmmmmmtmmmMMMMM

IB Ä _ ' _|.M DM MM M M II Viimased päewad on Teil wõimalus arwustada, mis on parem kas .Ähbarrh"
V2»»?I??2«L> MU WM«M MW WM U AflMVl ®si -'Anna Üleilmline tuutud pilt. <£. Lübitshi lawastus, peaosades
I HS\\»HVIB 11 mm NU nl MB IHI ?U E. Sasiug ja Zsttuh Porte». Draama on Inglise ajaloost, intriigid Ing.
I iluull lillil II lillil PKBbBBJPC ! lise kuninga Heinrich vill lossis. 192 la. parem hooaja pilt. Anna Bolein
ae» WUWU»WUSS»»H» U llßßli W MBU»M. K » L oli kõige mägewam naisterahwas Inglismaal, kuid teda tabas samasugune
en.,,»m ...... MUIIdIIE saatus kui Madam Dybarryt. - Pilti saadab parem salongorkester hra Waar.
Parem reatee Tallinnas. fl® Äi®»»® v® wmam m mmm manin zuhatusel, eraldi wastawalitua repertuaariga. Platsi hinnad harilikud
Wir« tänaw 4, könetr.ll.SZ 7 aktis. 25-90 m. Algus kella 5, piihap. k. 3. Kassa on amatud künni k. 10 õhtul.
Täna Riigikogu koosolek kell S p. l.
Wenelased Eesti diplomaatilise esitaja arreteerinud.
Genua konwerents: Wäiksemad riigid alalistest sekeldustest
tüdinenud; kriiside waljakntsujana füttdiStawad lõik
Prantsusmaad.
Genua konwerents Wene wõlgade küsimust arutatud.
Prantsuse peaminister ähwardab Saksamaad.
Lldlne protesti streik lirimaal. Mõlemad liri poliitilised
juhid oma põh mökete üle kõnet Pidannd.
Kokkulepe wähemusrahwaste küsimuses Ülem-Sileesias.
Uued wabasadamad Rootsis.
Hiina kodusõda.
Ameerika laew saadetud Hiina mässajaid rahustama.
Wenelased püüawad paawstiga sõprust sobitada.
Mongoolia ennast ifeseiswaks kuulutanud.
Poola maareform.
Wenemaal üürimaks sisstseatu?.
Uputus Põhja-Ameerikas.

Wiimased teated.
andeks olla olnud nõukogude delegatsiooni
Wene wölgade küsimus.
ikallalekippumine. Arreteeritud on ja süüdis
London, 24. apr. Reuter. Genuast tels .tawkse organisatsiooni kuulumises 15 wene
graseeritakse:
<last; neist on 11 meestevahwast ja 4 naiste
Wene wõlgade alamkommisjoni pcalelõu rahwast. Suurem osa neist olla Pariisist
nasel koosolekul seletas juhataja Worthing tulnud. Päralejõudmise juures wõeti nad
ton Evans, ehk küll läbirääkimised kasulikud kinni ja saadeti Genuast wälja, kuid nad tu
on selles mõttes, et nad wenelaste luaateid lid wargsi uuesti tagasi ja peatasid teise ja
ilmutawad, ei ole neil teisest küljest jälle mõ
kolmanda järgu Saksa
tet jatfata ja sellepärast lükatakse koosolek kaupmeeste nime all. Nõukogude Wene
edasi, kuni tema, Worthington Evans, oma kaitsepolitseinikkude tõenduste järgi olewat
antetiwendadega nõl« on pidanud. Wenelas arreteeritute seas üks tuntud Wene monar
te parandusettepanekud Londoni ekspertide hist.
konwerentsi seitsme esimese artikli kohta tun
Vangistatute passid olla wälja antud
nistati mittewastuwõetawateks.
Muu seaS nõudsid wenelased kolmekümne Berliini politsei-presiidinmi poolt.
Berliini politsei-presiidiumist teatatakse,
aastast moratooriumi Wene wõlgade prot
et
jutt
wõiwat olla ainult wõltsitud passidest.
sentide tasumiseks. Raskusi tekkis ka häwita
—ei—
tud wõi natsionaliseeritud eraomanduse eest
tasuandmise küsimuses. Wenelased seletasid,
Kommunistid sabakuubedes.
ei nemad ei wõi kahjutasu maksta, wõi wa
„Rul'i"
teatel on Wene kommunistid Ge
nmdusi tagasi anda>, sest et Wenemaal enam
nuias
suurt
mõju Avaldanud oma wälimuse
eraomandust ei ole. Eksperdid tulewad tei
ga,
niis
millegi
poolest lahku ei minevat ta
iipöelval ilma wenelosteta kokku. Koosale
knd wenelaste osawõttel algawad ainult siis maliku inimese wälimusest. Kogu Itaalia
uuesti kui läbirääkimised on lõpetatud. Ar° ajakirjandus konstateerinud, et Tshitsheerin
ja Joffe Itaalia peaministri poolt korralda
tvawks?, et wenelased ainult kaubelda ta tud
banketile ilmunud eeskujulikult õmmel
hchvad. ETA.
dud sabakuubedes.
Prantsusmaa ühwardab.
London, 24. apr. Reuter. Poinccrrõ ütles
Dorle Dne'is (Loiringenis) kõnet pidades:
ÄiiT Stiksmnian healstegemiskommisjoni pro
gramm: 31. maiks ci täida, siis wõtawad
listlasi.d, kui tarwis, Prantsusmaa üksi
wrwiliknd abinõud Versailles' lepingu põh
ial käsile. Prantsusmaa lahkuwat Genua
kenw-irntsilt, kui Prantsuse delegatsioon ei
suuda lübi wiia programmi, mis kabinett
pUbnnendile ette pani. ETA.
Enamlaste wastased Genuas.
„Nul'L" teatel on Gemm Politseil nõukoUude Wene delegatsiooniga ühes toodud fait
stpolitscinikkude kaasabil korda läinud swa-nhzlV teha salaorganksatfiooni, mille iile?-

liri poliitiliste juhtide kõned.
ETA. London, 24. aprillil. Reuter.
Michael Collins ütles pühapäewal Tralees
kõnet pidades: Nii kaua kui praegused rahu
tused kestawad, nii kaua saab riigi kauban
dus suurt kahju. Kaubanduse takistamine
peab kammitsas maa edu ja ei luba maksn
sid mahendada. lirimaa wõiks saada jõu
kamaks riigiks Euroopas, kui tema tööstus
jn kaubandus edeneb ning toodang suureneb.
Kuid selleks on tarwis, et lõpeksid sisemised
rahutused. Kõik iirlased peawad ühinema
ja ulatama üksteisele aitawat kätt. CollinS
ütles, et sest saadik, kui leping maksab, mitte
pennigi siSsewõetud maksudest ei ole läinud
Briti walitsnse kasuks. EoklmS lõpetqS sel-

Kas Tsie ei tea?
Tallinnas, Müüriwahe tän. nr. 20 afttO
Mehaaniline faapatoöstns
„Pidaw"
Seal saab weel täna Teile korralilult saapad pa
randatud ja tallutatud. Töötasu wõistlemata odaw.
Kõige austusega

»Pidaw".

ml k,NDZSSdetSUV^j
des: Üleminekuaeg, nagu seda meie üle
elame, on kõige raskem igale riigile. Nii
sugusel, ajal oleme õigustatud ootama koos
töötamist, aga ei mitte wastutöötamist.
Koosolek oli rahulik.
ETA. London, 24. apr. Reuter. De
Valeva ütles Galways kõnet pidades, et kui
iirlased rahulepingu waStu wõtawad, muu
tub tõke iseseiswusele tulewikuS peaaegu ülePäästmatuks.

f Nõudke kSrgewaSrtuSlift | B
lj H. Puis'i sl
lj õlut II
B | Klaafingi täu.«, tel* 651 |B
Bw& 428 vJ|

ETA. London, 23. märtsil. Tehti tõsi
seid katseid, et takistada CollinS'it eila Kii
barneys kõnet pidamast. Raudteeroopad
mõlemal pool linna wõeti üles, maanteed
tehti läbipääsentatuikS autodele.

Collins'il, kes kahetunnilise hiljaksjüämi-!
sega kohale jõudis, õnnestas siiski kawatse wat Pekingit okupeerida, et pealinna julge
tud koosolekut pidada.
olekut kaitsta. WwPki-Fn aga nõuab tema
lahkumist.
Mine st'eik Kimmi.
Ameerika Hiina mässajaid rahustamas.
ETA. London, 244. apr. Täna algas
London, 24. apr. Reuter. Manillast tele
kogu liri wabariigi üldine töö seisak, mille
läbi töölised protesti awaldawad militaris graseeritakse: Ameerika lipulaew „Huron"
mi ja anarhia uxistu. Streik algas kett 6 sai rutulise käsu. Hiina wetesse sõita, sest et
hommikul ja kestab kuni kella 9 õhtul. Hiinas rahutused on lahti puhkenud. ETA.
Teaatrid ja restoraanid on kinni ja telegraa
si-, posti- ning raudteeasntused katkestawad Ameerika Ähisriikide ja Saksamaa Mahe»
kord.

töö.

Morgan heakstegemiskommisjoni
liikmeks.

ETA. NeW-lorgist teatatakse:
Morgan wõttis masin heakstegemiskom
mlsjoni kutse selle kommisjoni liikmeks ha
kata, et osa wõtta Saksamaale rahwuSiisr
laenu andmise küsimuse arutamisest. Mor
gan sõidab mai keskel Euroopasse. Morgan
seletas, et laen, millest Ühisriikide ja liitrii
kide rahwad osa wõtawad, on rahwali!
laen. Ta loodab, et headel tingimistel ja
hea! kindlustusel laenust asja saab.
Hiina kodusõda.

ETA. London, 23. apr. Ameerika saa
dik Haughton ütles eila wolituskirjade üle
andmisel president Ebertile, tema ülesan
deks olewat edendada sõbralikku läbikäimist
ÜhiSriikide ja Suksaman wahel.
I*Boo inimest hlahwatnse läbi
hukka saanud.
MonastõriZ (Makedoonias) sai plahwatu
se tagajärjel surma 1800 inimest, nende hul
gas palju lapsi. 40.000 linna elanikku wii
brwad linna ümbruskonnas ilma peawarju
ta. On selgeks tehtud, et on plahwatannd
40 wagnnit sõjamoonaga. —ei—

Wenelased raudteed müümas.
Pekingist on tulnud Tshitasse teade, et
wastast juhti Wu-Pei-Fu'd, on Tien-Tsin— LõunQ-Mandshuuria raudtee-ülem pidada
Pukowi raudteel roopad kalme penikoorma läbirääkimisi kõigi Ussuuri raudtee-liinide
kauguselt üles wvtnud. Tema Mukdeni Jaapanile äramüümise üle. --ei—
wachtane Chanl-Tfattn taOab. ta kawatseooa
ETA. London, 23. apr. Shantungi

wäed>, et toetada Hiina wabameelset jaapani
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Pealegi ei ole ka praegused hinnad osalt
palganõudmistele wastaivad. Palganõudjad
kad olema soaduSandluse töö poolest. Meil seawad palga aluseks wiljahinnad. mis prae
»n ju nii Palju muuta ja parandada, täien gu kõigi muude põllumajapidamise saaduste
dada ja täita. Kuid seda tööd ja just selle hindadest kõige kallimad.
Teenijad teiselt poolt on araks tehtud
pärast, et teda palju on, ei wöi plaanita te
endise
ajaga, kus kaubeldud palga eest sel
ha, waid kawa järele, ettemärkides tähtsa
ajal,
kui
see pakk Ivälja maksti, kaugeltki
maid s«adz«sandlus-akte, mis teatamas järje
korras ja tea talvaks ajaks läbi peawad aru niipalju aineid ei wõmud osta kui palga
kauplemise ajal oli loodetud, sest et ainete
iaiud ja maksma pandud olema.
Ilma selleta wõib meie seadusandline hinnad tõusid, palk aga püsima jäi. Siis üt
asutus palju tööd lõhkuda teha, tema päewa leivad ka teenijad, et ega meie kaubeldud
korrad ivõiwad pikad olla, kuid see oleks kil palga eest omale kariloomi ei hakka astma,
lukeste kuhjamine, mille tagajärje! ehita mis juba hinnas odawamad on, waid peaas
talv Eesti riikluse hoone sugugi nii wõimsalt jalikult wilja ja ihukatet, mis alles kallid.
Nii on igaühel oma seisukoht ja soe on
ei kerkiks, nagu aeg ja aSjad seda oma' kor

BüflUogn lolluaslumlse puhul.
Riigikogu aStub pawst lühemat ivahe*
aega täna jälle kokku.

Loomulik on, et sel puhul iga mõtleja ko
danik küsib: missugused asjad siis sellel eel
olewal istungjärgul kõige Pealt päewakordq
tulewad ja kõige pealt läbi püütakse wiia?
Siin ei saa otsekohe ütlemata jätta, at
meie seadusandlus ja seaduSandlise asutuso
töö kawakindlusetuse all kannatab.

Õige ju on, et Asutaw Kogu. oma iileScm
net täites riigile põhiseaduse andis ja meis
majanduselu walusama küsimuse maakü
simuse seadusliku korraldamise alla wõttis
Kuid siin lõpebki nii ütelda süSteemipärali
ne töötamisjärg. Riigikogu teeb kä tööd ja
ajuti päris hooga, kuid ta ei ole Ivee saanud
asuda seaduste juure, mis meie oludes kohe
pärast põhiseadust oleks pidanud tulema Päe
wakorda ja mis esimese järgu tähtsusega.
Meil puudub näituseks ministeeriumide
seadus. Põhiseaduse järele on temal meie
riiklise korralduse mõttes smrr tähtsuS, nagu
seda ka Riigikogu läinud aaStal alla kriip
sutaS, ivabariigi ivalitsusele 1921. a. eelarwe
maStuwõtmise puhul soowi awaldadeS. lige.
mas järjekorras selle seadusega Riigikogus
esineda. Siiamaani aga ei ole sarnase sea.
duse eelnõustki midagi kuulda.
Edasi maaseaduse arendamise jätkamine
Riigistatud maa Peab, nagu teada, minema
tema harijate kätte põlise pidamise näol.
asrmikkude aitamiseks pidi tegewusse as
tuma teataw pangaasutus jne. Kuid senini
puudub see kõik, mis loomulikult meie maa»
majapidamiste arenevuste peale takistawalt
mõjub.

Need on üksikud näitused wõimMkult pi
kast reast, kuid ka neist peaks jätkuma, et ka-

Wvkindlusetust meie seadusandlise asutuse
töös ära märkida ja seda kohe tuntawa puu
dusena ka täna jälle ette tuim. Meie uue
riigi algnSsaStod pscrwad arusaadawalt rik-

da nõuawad.

senistest nähtustest põhjendatud, peremeestel

Aeg oleks seda nähtust körwaZdada ja ju
ba eelarwe istungi järgu tarwis üles seada
ülesanne, mis ta täitma paaks. Nagu enne
lihawõtet Riigikogu istumiste iseloomusta

hindade langemisest, teenijatel omaaegsest
hindade tõusust. Mõlemad Pooled ei ole
majandusteadlased, kes tulewikku teaduse jä
rele püüaksid ära arwata, waid nende eneste
isiklised läbielamised on otsust andwad.
Meie põllumajapidamisele wöib niisugu
ne seisukord wördlemisi suurt kahju teha.
Muidugi juba ei ole majapidamistes sõja
ajast peale kõik tööd nn ära tehtud, kuidas
nad oleksid Pidanud tehtud olema. Hakatakse
nüüd ainult peremehe õrna perekonna töö
jõuga läbi ajama, siis ei wöi olla juttu põh
jalikuft maaharimisest, rnrnd tööd tehakse ai
nult kõik kudagi wiisi ära. Selle tagajärg
on wäiksem saak tänawu ja ka weel edaspidi.
Nii terwe mhwa hn ka üksikute kokkuleppj
mota poolte huwides on tarwilik, et week
wiimasel tunnil kokkuleppele jõutaks ja maa
selle tööjõu saaks, mis talle waja.
Missugused tingimised sel ajal walitse
wad, ckm kewadel kanbeldlw palga wälja-

jaks 1922. a. eelarwe oli, nii peab ka kewadise

istangjärgu seadusandluse katvasse küsimust
wõetama. mis temale ilme annawad, ja püü
tama ka neid läbi wim. Maa tarwiimnisesse
puutuwad seadused, näituseks, oleks selleks
küllalt Ehtsad. Samuti tuleks ka juba järg
newate istungjärkude psap,mktid kindlaks
teha ja ette ära märkida. Kui nende seadus
te kõrwale, mis erilise tähtsusega, seltsib ka
terwe rida teisi wäiksemaid. nagu see iseene
sest arusaadaw, siis ei pea see takistuseks Vcvs

wama, waid neid wöib ja saab tähtsamate
kõrwal läbi töötada, nagu ka eelarwe kõrwa!
teiste seaduseelnõudega tegemist sai ja jõuti
teha.

Seatakse niisugune seadusandluse kawa
ka üldisteski joontes üles ja hakatakse teda
järjekindlalt teostama, saab seadusandlus
töö kindla ilma ra see mõjub oma korda jul
gustawalt ja öhutawalt meie riigi ja rvhwa
elu mitmesuguste külgede arendamisel. Sel,
leks tahtmist ja edu.
26. aprillil 1922. a.

Vaja kokkuleppele jõuda.
Maalt tuleMd halwad teated.
Testijate palkajad karlwwad, et km nüüd
Põllul peab töö juba algama, aga kuul- jseniste põllmnajapidamiste saaduste hindade
damasti ei suuda paljud talupidajad, kellel ;
järele wäljaattvstd, pijM MW
palgatud tööjõudu iraja, teenijatega palga- :maksta, siis maksmise ajal kitsikus kätte wõid
küsimustes kokku leppida. i
tulla, sest et hinnad ehk weelgi alanewad.
ei ole, wastas Wolff wäga õnnetu näoga.
~ Kust sa seda nii kindlasti tead?
See ümmargune koda nelja woodiga
/Jea» de la Hirest romaan.
on lossi teenijate juures otse legendaarne.
Siis tundsid nad äKi, et neil pea ümber Seda kutsutakse »surma eeskojaks". Minu
hakkas käima, ja nad nägid tumedalt, et teada on siin juba kaheksa inimest kinni ol
teine punane mees weidraid liigutusi nende nud enam ehk wähern raskete eksimiste eest,
poole tegi. Nad tundsid endid waaruwat ja ja kõiki nuheldi surmaga. Mina nägin
minestusse langewat ja muud ei teadnud neid: esimene kord kahte, teine kord kolme ja
nad enam midagi.
kolmas kord ka kolme. Sest km keegi on sur
Kui nad jälle meelemärkusele tulid, leid ma mõistetud, peawad kõik lossi teenijad, mi
sid nad endid kõrges wõlwitud kojaS, mille mehed kui ka naised, sellest kojast läbi käi
seinad olid paljast kiirist. PäewawalguZ ma... Sealt sellest uksest tullakse sisse ja
tungis sisse neljast kitsast laskeaugust. See sellest siit minu paremal käel minnakse wäl
koda oli ümmargune. LaSkeaugud märkisid ja. Ja siiZ ei nähta neid enam kunagt,
kahe perpendikulaare diameetri äärmist otsi. mitte kunagi!... Meie oleme nüüd surma
Nende diameetrite ettekujutawatel joontel eeskojas... Mingisugune wõim ei suuda
«suS neli wvodit. JgvS woodis oli üks mi meid enam päästa.
mene. Sainclair, Corsat, Pilou ja Wolff.
See on koguni teine küsimus, ütles
Igal ühe! olid seljas samad riided .nilleS Õönägija lihtstidamliselt. Meie ütleme, et
nad walwepoStis minestusse olid langenud. ..mingisugune wõim ei wöi meid päästa",
Kõigile kolmele prantslasele olid isegi nen kui meie näeme surma endi ees ühe milli
de sõjariistad jäetud: browning ja puss. meetri kaugusel ja sekundi jooksul kätte jõud
-Oma köigestmremakS imestuseks nägi Sainc tvat... Eks ole tõsi, Corsat ja Pilou?
Pagana pihta!
lair ümmarguse laua peal koja keskel, kogu
endi waruStuse ja Corsat' nahkkoti silmus
Oo!
köitega, mida Pilou oli tanvitanud. Kõik
Nende sõnade ja nende kahe üheaegse
neli meest awasid silmad ühel ajal ja ajasid hüüde peale ajas Wolff oma sinised silmad
endid üleS kes küünarnuki najale, kes istu- Pärani.
kile. Nad waatasid üksteisele otsa ja nägid
Minge metsa! ittleS ta, teie olete ju
kõike seda. Prantslased leidsid, et nende hullud?
bvowningud endiselt olid laetud.
WSib olla, et oleme hullud, ütles
Sainclair hakkas kohe ruttu ja lühidalt Sainclair naeratades. Kuid sina, kes sa en
pärima ja seletama:
nast juba lõpulikult kadunuks pead, sinule
Corsat ja Pilou, on teie mõistus ei wöi ju miski asi seisukorda raskemaks
täiesti selge?...
teha?
Arwan, et minn mõistu? on selge
Jah, ma arwan seda küll, ütles Wolff.
wastas Pilou.
nagu saatusele alla andes.
Nii ei tee sulle mingtt raskust waSMinul ka, waStas Corsat.
Katsume järgi. Vastake minu küsi Lata küsimiste peale, mida sulle ette tahan
muSte peale. Mitu liiget on Nortmundi pe panna?
rekonnal? Pilou waSta sina.
Mitte mingisugust, mu herra. Kuid
Kuus liiget: wanaisa, isa, ema, üks ma ütlesin teile. walwepoStis, et ma teile
poeg ja kaks tütart, wastas Pilou ilma jä olen jutustanud kõik, mida teadsin, kõik!
rele mõtlemata.
Sina ei teadnud siis, et on olemas
Kuidas nende nimed on? Corsat. iras taks füüsiliselt ühesugust parunit von War
tecki?
ta nüüd sina.
Kohe luges Corsat üles:
Ei teadnud.
Charles ja Louis, Blanche, Paul,
Aga sa ei jutustanud meile sellest
Werrette ja Jacqueline.
surma eeskojast, kuS meie praegu wiibime.
Täiesti Sige!.. Ja sina, Wolff, kaS
Tõesti, sellest ei jutustanud ma Leile:
tead ka. mispärast sa üheS meiega siin oled?.. kuid wannun, et see on ainuke asi, mida Iva
T«KN ainult, et meil kana enam elada dele jätsin.
Lutstfer.

maksmine tuleb, seda ei tea keegi öelda.
Siiski, mõelda wõib, et kui meie rahakurs
püsiw on ja kõik wäljapool rahulik, mida
loodame, siis sügisel, kui ka aasta hea, nir
mõndagi asja odawamalt osta saab km prae
gu. Sellepärast on nüüd palga eest tööle
astujatel wähem riskeernnist kui põlgamaks
jatel, kes põllumajapidamise saadusi muu
wad. üleüldse on aga majandusline elu
niisugune, et alati tuleb oma jagu õnne pea
le wälja minna. Ainult niisugustel aega
del, kus aastakümned rahu kestnud ja kõik
hinnad ja tööpaigad juba nagu kuristanud,
wõib julge olla, et teatud kauba eest saab ka
mõne kuu wõi koguni mõne aasta pärast
ikka ühesuguse hinna ja teatud summa eest
wõin ka pikema aja pärast ühepalju asju
osta.

Meie elame praegu alles suure lainetas
mise päewade järel. Puhumas on weel mit
med tuuled ja sügawuses ka ei ole weel
waikust. Igaüks, kes sellest ajast on Ae
elanud, peab olema juba selle eest tanulik,
et ta üleüldse weel elus on. KaS siin mak
sab siis nüüd, olgu peremehel wõi teenijal,
mõnede sadade wõi koguni tuhande marga
pärast karta ja majapidamist lohakile jätta?
Majapidamine on ikkagi kõigi asi ja mida
maa annab, seda jätkub kõigile. Kui ei teh
ta, siis ka ei tule midagi. Sellepärast on
iraja kokkuleppele püüda. Tänawuseks. Tu
lema! aastal on loodetavasti juba seisukord
jälle hulk kindlam ja siis ivöib oma kasusid
selgemini kaitsta.
Jüripäew on möödas ja maa ootab hari
jäid. Need peawad leidma kokkuleppe tee,
siis ei jää õnnistus tulemata.

Geuua konwerents.
Sekeldused Seksa-Wene wahe
juhtumise Pärast keStaw. edafi.
ETA. London, 23. apr. „Sunday Ti
mes'i" teatel on laupäemal Genuas uus
kriis tekkinud Prantsuse protesti tagajärjel
Saksa-Wene lepingu wastu ja Saksa was
tuse wastu liitlaste märgukirja peale pärast
seda. kui wahejuhtumine oli juba likwidee
rituks peetud. Lõpuks otsustati Saksamaale

uut märgukirja kokku seada, kuid Lloyd
George seletas, et soowitaw on konverentsi
tööd jätkata ja mitte alati kriise arutada.
Kui niisugune olukord edasi kestab, tahab
Briti delegatsioon maailmale seletada takis
tuse põhjuseid ja wastutuse selle peale pan
na,, kes. selles töö takistamises süüdi. Ge
nuas ollakse arwamifel, et uus sekeldus We
ne-Ssksa lepingu suhtes on tekkinud Poin,

Ja sina Pilou?
Nii walmista siis oma hinge surma
Mina tahaksin teada ainult ühte asja.
wastu, kui sa juba kindel oled, et surm sul
Mida siis?
suu ees. Aga kui ma sind ühes endiga suu
Mispärast langesime minestusse pu
dan päästa, kas oled siis nõus elama
nase doppelmehe ees, ilma et meid millegiga
jääma?
Muidugi; Kuid teie ei suuda ei endid oleks puudutatud wöi löödud?
Sainclair wastas:
ega mind päästa.
Saame näha!.. Wolff, walmisia
Sest et teine, esimesele täiesti sarna»
oma hinge surmale ja ühtlasi ka elule. Mina ne Punane mees meie meeli oli seganud,
ja minu seltsilised rmrime seni seisukorda.
meid lihtsalt kunstunesse pannes.
Selle kahekõne ajal oli igaüks seifandiS,
Lühikese waikimise järele ütles ta rahu
mis ta endale ärgates oli wõtnud: Sainclair liku häälega ja kõige suurema lihrsüdamlik
istus rätsepa moodi, Corsat toetas end pa tusega:
Mina. teades mida tean, ei annaks
hema käega kõwa padja wastu, Pilou pare
ma käega tvoodi serwetle; Wolff istus põiki, küüne wäärtki oma elust ära... Katsugu ta
meid weel ninapidi wedada. Tuletage mee
jalad ripakil.
Wolffi poolt, kes otse wastas oli, pööras le, Corsat, Pilou. Kakskümmend korda ö.t
Sainclair esiti paremale Corsat poole, siis meil surm suu ees olnud. Iga kord ütlesin
pahemale Pilou poole, ja ütleS:
teile: Pange tähele, meie pääseme mee!
Kogumine!
ära!" Sest olin kindel, et ära pääseme. Et
Nad kohendasid nüüd. Igaüks istus oma c ra pääseda, peame kõiki oma kahte jõudusid
ivoodi jalutsisse, naoga koja keskel olewa pingutama. Ainult tahta, tahta, taläa' ilt
laua poole. Selles seisandis wöis Sainclair l'n teile seda koim korda, sest talstma, kan
kätt wälja sirutades Corsat' pahema ja Pi gesti tahtma, lahendab mõir.n, hirm la st
lou parema käe haarata, muidugi km need v. astutahtest hootlmata.
oma käe wastu sirutasid. Silmas pidades,
Riiwistatud ja elektriseeritud uksed, pak
et woodite päitsed otse laskeaukude kohal sud ja kõrged müürid, sõjariistus mehed,
seine külge ulatasid ja et woodid umbes kaks kõik see ei tähenda midagi. Ettekujutust,
meetrit pikad olid: silmas pidades weel, et külma werd. julgust ja otsustamiswõimet on
mehed kolmekesi ettepoole kumardades ja kätt tarwis selleks, et wõita.
wälja sirutades ümmarguse laua serwa ula
Kuid siin tuleb meil peaasjalikult waimu
tasid puudutama: silmaSpidades wiimakS, et wastu wõidelda ~~ ja selle wastu peame
laua läbimõõt oli umbes poolteist meetrit, wõitlema kõige pealt endi waimujõu abil...
wöis järeldada, et see koda Sige suur oli.
Corsat, Pilou. minu tublid poisid, meie
missugust suurust aga nende andmete Põh lasksime endid üllatada ja Lutsifer wöis meid
jal täpipealselt wõis wälja arwata.
sellepärast hüpnotiseerida. See on meile ha
Olles kõik tähele pannud, mida tarwis biStaw. Nüüd oleme siin nxmgis ja surma
oli tähele panna, ütles Sainclair Corsat' hädaohus. Nii tõsiselt ei ole meid surm ku
poole pöördeS:
nagi enne ähwardanud. Mina ei ole sugugi
Corsat, mida sina arwad sellest, mis kindel, et meie endid päästa suudame. Wae
on juhtunud?...
walt julgen seda loota. Kuid seda soowin
Mina, wastas Corsat. arwan ainult ma kõigi oma elujõududega... kõigi oma
seda: et meile meie.sõjariistad on jäetud, et armastuse jõududega, sest aruraStus on mi
kõik minu warustus, nahkkoti ja köied meie nu elu sügaw-am alus...
tarwitada laua peale on pandud, sellest peab
Mispärast on olemas kaks punast meest?
järeldama, et see punane doppelmees oma On kaks wõimalust: kas on siin sündind
wõimus kindel on.
kaksikutega tegemrst wöi on kõik see asi liht
Wäga õige! kiitis Sainclair. Ja sel ->lt °!aw pettus. Kuid. see küsimus ci ole
lest, mis juhtus walwepostis, ei arwa sa mi taytlS.
dagi?
Järgneb.
Ei. See asi on minu mõistusele liiga
keeruline. Selle jätan teie hooleks, pere
mees
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care uutest juhatustest Prantsuse delegat tuslikku tööd. Rahaasjanduse kommisjon
sioonile.
on (vaStu (võtnud mitmed resolutsioonid,
millele kohalik ajakirjandus snpre tähtsuse
ETA. London, 23. apr. Genuast teata annab.
takse: Barthou seletas, et Saksamaa (vastus
liitlaste märgukirjale ei olla täielik. Lloyd
George ütles, ta waatawat Saksamaa kirja Wenclased piiüatoad paawetiga söpntft sobi
tada.
peale kui liitlaste nõudmiste põhimõtteliku
ETA. „Ere Ztouvelle" 16. aprillil kirju
wastuwõtmise Peale. Prantslaste rahusta
miseks otsustas kommisjon Saksamaale tei tab, et N. Wene saatk. Genuas kawatsewat
se märgukirja kokkuseada, milles teatatakse, paawstiga lähemasse ühendusesse astuda.
et liitriigid 18. aprilli märgukirjas anmld.r Seks sondeeritawat pinda Genua peapiisko
tuh nõudmiste täielikku täitmist Saksamaa pi juures. Enamlastel olla (väljatöötatud
poolt ootawad. Selle märgukirja kokku kawa, mille järele Wenemavie (vaimulikke ja
seadmine lükati täna hommiku peale, et täie misjonääre saata wõib, et abiandmise tege
likku üksmeelsust tema teksti kohta kindlus wuseks kaasa töötada.
iada.
WSiksemad riigid alatistest
sekeldustest tüdinenud.
ETA. London, 24. apr. Genuast teata
takse: Brvtiano ütles, et (väiksemad riigid

Kompwekiwabrik
JVtignon*

olewat tüdinud kestwast põnewast õhkkonnast,

mis Genua konwerentsil juba awamiielt saa
dik (valitseb. Bratiano toonitas ühistunde
tarwilikkust riikide wahel, kes rahu jalule
seadnud ning püüawad seda alal hoida ja
kindlustada. Kuna Poliitilised ringkonnad
Genuas ärewust sünnitawad, on mitzueiugu
sed kommisjonid teinud (vaikset, kuid wiär-

asub nüüd
Wittenhof! tätt. vr. 9*

„I IL l r feliiiais!,
lelle tellimisaeg aprilli kuuga
lõpeb. 1330
Onrsk Pole küll weel mitte sõna täies mõt
teS nälgimas, aga tal on olemas kõik lan
guse sümptoomid: elanikud waatawad üks
teise peale kui pügamisobjektide peale, keda
wõib koorida igast küljest, et aga hoida en
nast wee peal: „soomuse" Pärast tungitakse
juba kõri kallale. Peale kella 9 õhtul on
Omskis hädaohtlik uulitsatel liikuda, sest siis
on pealisriiete „puhastajad" ametis. Na
gavni nim all hoides nõuawad nad teekäi
jalt kasukat, ehk wastawat rahasrrmmv kasu
ka ..kandmise õiguse" eest. Rööwijad on or
ganiseeritud ning anna wad koguni kwiitun»
gi wälja, fui saanud soowitud summa ~kas
uka arwel". Kviitungi omani? pääseb siiS
järgmise trobikonna käest puutumata!t läbi.

Saadawal suures mälsawalikus
kõttsligu kompwette.
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Wäljamaalt.
kodanikkudest k u r i t e g u on, mida karista
Naisametnik ja kõlblus.
da tuleb olgugi et wahest mõni (vallaline
Wallalistc emade küsimus Saksa parlamen naisametnik terwema ja elujõulisema lapse
dis.
wõiks ilmale tuua kui paljud poolnälginud
Saksa ajakirjandus pühendas hiljuti hulk ..seaduslikud" emad, keda riik (vägisi tahab
eidu paari kuu eest emaks saanud (vallalisele lastesünnitamisele kohustada. mr.
naisametnikule, keda selle ..kuriteo" eest
ametist tagandati. Parempoolsed lehed leid
Poola maareform.
sid ..eksinud" naisametniku tagandamise täit
ETA. Poola ajakirjanduse büroo teatab
sa korras olewat ning õhkasid südamepõhjast
21.
aprillil:
moraalse rikke puhul, millest isegi amet
Poola asutaw kogu (võttis 1919. a. wastu
n i k k u d e pere liikmed enam wabad ei olla. maareformi, mille järele indiwiduaalse maa»
Pahempoolsed lehed selle wastu mõistsid huk omanduse ülemmäär on 60—180 hektarit,
ka ülemuse teguwiisi, kes inimese teenistuse kusjuures esimene määr maksab tööstusrmg
ja sissetulekuta tänawale heitis just siis, kui
ta kõige rohkem toetust oleks wajanud; imes kohta. Riigi äärepoolsetes osades wõib seda
tanult Msiti, miks nõuab riik kodanikku ülemmäära suurendada kuni 100 hektarini.
delt alatasa hästi paljude laste sün Riik, kooperatiiwid ja (vallad wõüvad Põllu
nitNNM' kui ta samal ajal wõinmliku leiab majandust pidada aladel, mis on suuremad
vlewat karistada üht osa neist kodanikkudest, kui 300 morgenit. Kõik metsad saawad rii°
kes walmis on riigile lapsi annetama
gi omanduseks. Iga aasta, alates 1. juulist
pealegi raskemates tingimistes kui paljud 1919, müüb (valitsus talupoegadele wälja
teised naiskodanikud, kel õnneks läinud lapsi 200.000 hektarit maad. Maad, mis tükelda
sünnitada ..seaduslikus" abielus.
miseks määratakse, ostab walitsus omanikku
Küsimus äratas seltskonnas äärmiselt dclt ära. Maasaajateks kandidaatideks loe
palju tähelpanu: sellest kõneldi naisseltside takse eestkätt maatamehed, siis wigastatud
ja -ühingute koosolekutel: selle puhul püü sõjamehed, siis maapidajad, kelle! maad alla
dis seisukohta wõtta naisametnikkude liidu normi, ja siis, mõnesuguste kitsendustega,
juhatus. Ning lõpuks ulatas asi ka parla jõukad talupojad. Esimesele kolmele kate
menti, andes Saksamaa natsesitajatele ju gooriale annab riik abi. Kuni 1. jaanuarini
hust, ka kord (vaielda õige pikalt ja laialt. 1922 on walitsus maad tagawaraks ostnud,
Puutus ju küsimus eriti naistesse.
ainult riigi äärepoolsetes osades, ühtekokku
Nende waieluste kaudu selgus, kui kitsa
umbes 110.000 morgenit. saab
rinnaline ja wanamoodi-kohwitantelikult maareformi teostamise katva juba laiema
..kõlbline" on weel tänapäew suurem osa ulatuse. Ostmisele tulewad maad mitte ai
enam-wähem wabameelsetestki ja oma teada milt riigi äärepoolsetes osades, waid ka kesk
arenenuist Saksa naistest. Rääkimata äär kohas. Ostmiseks 1922. a. on ette nähtud:
mistest parempoolsetest, leidsid ka keskerakon 210.000 morgenit idapoolsetel äärtel, 513 tm
na ja (vabameelsete kodanlaste ridadesse kuu Hat morg. endises Poola kuningriigis ja Ga
luwad naissaadikud nlidagi birmuäratawat lntsias, 60.000 morg. endises Poola Preisi
wõimalusest, et ametniku kohuseid täidaks osas. Kui juure arivata maa, mis walitsus
naiskodanik, kes (väljaspool seaduslikku abi kuni 1. jaanuarini 1922 kokku ostnud, saab
elu emaks saanud: kudas osta sarnase „kõlb käesolewa aasta lõpuks kogu maafond
liselt langenu" käest postmarke wõi lasta te 1.253.000 morgenit, s. t. üle 700.000 hektar:.
da kwitteerida oma tulumaksu summat?
Ametnikul olla riigi wastu teistsugused ja
Zealed Venemaali.
suuremad kohustused seadusepärasust suhtes,

kui muil kodanikkudel, tähendas naissaadik
proua Dr. Bäumer (demokraat): sellepärast
olla naisametnik kohustatud ka abielu as
jus respekteerima kõige pealt seadustpära
sust. Peaaegu kõik naissaadikud, ja lõpuks
ka keegi meessaadik rõhutasid mitmel korral,
et ametnik ja eriti naisametnik kohus
katud olla kõigest wäest austama neid wälis
pidiseid kombeid, mis abielu ..pühitsewad",
seda nõudwat ..lugupidamine Saksa nais
test ning emadest".
Saksa rahwavortei naisesitaja läks ko
gnni nii kaugele, et ta mitte ainult wallaUstele emadele karistust ei nõudnud, waid
ühtlasi soowis ametist lahti lastuina näha ka
kõiki ametnikke, kes (vallalises Põlwes isa
deks saanud. (Siis tuleksid kõik ametni
kud lahti lasta? hüüti selle Peale kohtadelt.)
Waielused lõppesid sellega, et 199 hääle
ga 156 wastu tagasi lükati kommisjo
ni ettepanek, mille järele (vallalise naisamet
niku emake.'aamise fakt mitte ei pidanud
Pvhj"st ar-ma ta ametist tagandamiseks.
Gakfa parlamendi enamus asus seega seisu
kohale, ti emaks juurele osale nais-

Eesll-Veue wkhelerd.

Uuendage «Mmala

Gentlemanid?

Oige kardetav? on OmSkiS kiikuda (valge
ihulistel, rammusatel naistel, sest hiinlased
on hakanud äri tegema inimese lihaga.
Nad awawad poe, kus müüa asju, mis
himu teewad naiste silmile. Tuleb naisko
danik üksi ärisse, langeb talle laest, salal uu
gist silmus kaela. Keha winnatakst üles.
..opereeritakse" ning liha läheb müügile 1.
sordi toiduainena. Ühel sarnasel „äril" ol
nud 10 türmi soolatud inimeseliha ning 3
..ärimeest" mõistetud sel põhjal surma.
Liikudes Omskist Euroopa-Wenemaa
poole, on igal seisakul rongi ootamas sumt
hulk pimdustkannatajaid ja nälgijaid koda
nikke. Paljud neist on nii jõuetud, et ei
suuda (väljasirutada kätt armununi wastu
(võtmiseks. Annad ühele midagi, jookseb
su järele lasteparw mangudes jv nurudes.
Wõib olla, on nendegi hulgas mõned „äri
tegemas, s. i, täiskaswanud inimesed on neid
kasutanud oma ahnuse tööriistadena.
Suurtes jaamades wõib näha wäga oma
päraseid „kommerts.wõtteid": rongiteeni
jatel wõi wagunisaatjatel on tattvitada pisi

Käiwad mitmesugused kmtlujutüd, et
(vahekord wiimasel ajal ter.a
(raks on läinud.
Oleme selle aSja kohta läyeumid teateid
saanud ja tvõiuee kinnitada, et kuulujutud
liialdawad ja segawad.
Lugu on lihtsalt nii, et kui üks riik om»
esitajad teise riiki saadab, siis need esitajad
seal puutumata peaksid olema. Nn on fse
kultuurariikides. Eesti- ja Wenemaa wa
hel on selles mõttes ka juba wavem kokku
lepitud.

Hiljuti, nagu juba teatatud, arreteeriti
Wenemaal teiste huilgas mõned Eesti esituse
tegelaste sekka kuuluwad isikud. Sellekohas
te protestide peale, mis Eesti poolt saade
tud, ei (vabastatud neid.
Sellest tuli järeldada, et nõukogude We
nemaa ei tunnista seda rabwuswahelist su
het, mille järele diplomaatilise esituse sekka
kuuluwad tegelased oma tegude eest oma rii
gi kohtu alla käüoad.

Ei ole mõtet ühel riigil kokkulepet vida
da, kui teine teda ei pea.
_ EeStis ei tehtud siis ka enam takistusi,
km sellekohased wõimud mõnda nõukogude
Wene esiwfe. sekka kuuluwat isikut siin nen
de poolt korda saadetud tegude eest arretee
rida tahtsid. Wõetigi mõned nõuk. Wene
tegelased kinni.

Nüüd hakkas nõuk. Wene protesteerima,
ilma sellest küsimata, et tema ise enne selle
iseenesest mvistetawa ja pealegi tehtud kok
kuleppe oli tühiseks pidanud, mille järele
Eesti esitajad Wenes ja Wene esitajad Eestis
oma riigi wõimude ees oma tegude eest was
tutawad.

Et õigiuV siin täiesti Eesti pool on, see
on wäga selge.
Meie poolt ei wõi siin järelandmisi olla.
Nõuk. Wene peab sellest järeldused tegema.
Ka teistele riikidele, kes nõuk. Wenega
läbi tahrnvad käia, ei ole see asi tähtsuseta.
Keegi neist ei ole nõus, et tema esitajatel
Wenes õigusi on kui Wene esitajatel
temja juures.

Meie (valitsuse ringkondadele ei tee kõik
see asi muret ja teda ei peeta ka muu pärast
kesed kupeed, ühe sõnaga, neil on oma ruum. tähtsaks kui sellepärast, et edaspidine läbi
Sedvnuumi kasutmvap nad kaupade (vedami käimine Wenemaaga loomulik oleks.
seks isiklikul arwel. Kui rong juba publiku
mist tühi, hiiliwad (vaguni juure angelda
Hooaja ""mitte "lrtdtcXe?^
jad, emmiste naised. Wagunisaatja _ laseb
,6ü!oM!ir (Illilt GOiSlttf
neid oma äranägemise järgi (vagunisse pa
vajasti nii suurel arwul, et sünnib asjakoha
ne (võistlus, ja Paneb siis uksed kinni. Kui kurbuse, armastuse ja kannatuse laul.
Peaosas Lueie Ooeain.
kaubad koos, lähemad eided minema, kuna
1334
müüja hakkab raha lugema. Kõige paremat
äri wõib teha muidugi söödawvga.
Wanakauba turud on linnades ikka weet
paaasjalikkudekS ostu-müügi kohtadeks, kui.
Ilma tõStewZistlnsed.
gi seal enam ei ole leida midagi (väärtus
likku, kuigi on juba olemas igasugused ärid.
Wõistlejate kohalejõudmine.
Peterburis, näituseks, tahab politsei ~täit
Saadud teadete järgi jöuawad efimõist
uru" tegewust lõpetada. Ratsanikud püüa luStest osawõtjad wälzamaolased Tallinna
wad publikumi laiali ajada, aga see ei lähe muist reedeks, muist laupäewa hommikirks.
neil korda.
Reedeks on kohal Prantsuse ja Läti tõstjad,
Peterburis on olemas restoraanid, kus kuna Schweitsi spordimehed, kes juba täna.
saab süüa üsna hästi ning juua peent napsi. 25. aprillil Mil ja sõidawad, jõuawad alles
Kuid ei taha hästi kaelast alla minna tükk kaupäewaks kohale. on (valinud
liha wõi leiba, km sealsamas, su körwal is schweitslased Basel - Berliin ° Riia ° Tal
tub intelligent inimene ja wahib palawikust lmn. Sakslaste käest ei ole weel teateid ko
läikiwail silmil sutaldriku peale ning paluß halejõudmisest tnlmrd. Meie oma wõistlejad
wärisewal häälel pinult omale toidujäänn (Tartust) jõuawad ka reedeks Tallinna.
seid ...
Äramahutatakse kiilalisi mööda wõõraste
Palju toiduainete magasine. Kuid fiigi maju. Wõistlejate kohalejõudmise järgi pee
sel awatud pagaritöötubadest on üks kolman takse lanpäewal, arwatawasti raekoja saalis,
dik juba jälle seisma jäänud. Palju naiste
kongressi,
pesu magasine toredate läinud aegade asja mille awab Fiskar. Kongressi saadikutena
dega, mis on senini olnud kuskil peidus. wõtaw. Eesti poolt 2 esitajat (Kauba, teise
Luksusasjade äris on (välja pandud toredad määrab spordiliidul juhatus oma järgmise!
päewawarjud, ratsavütsad, kirjamapid. Jni° koosolekul) osa.. WäljamaeÄastest saadad
mesi aga, kes neid asju tarwibaksid, ei ole iga osawõtja riik oma esitaja. Igal riigil on
Nälg ja äri.
enam olemas.
kongressil üks hääl. Kongressil töötatakse
Hiljuti läbi Moskwa ja Peterburi Sibe
Ühel põikmllitsa nurgal on lillemaga kohtunikkele täpipealsed juhtnöörid wälja,
rist tulnud kodanik jutustas Wenemaa olu sin. Seal pakutakse (valgeid Alpi kannikesi. ühtlasi seatakse kohtunikkude koosseis kokku.
dest järgmist:
Neid on seal (väga palju. Nähtnwasti lci Psakohwniku kohale, niilline harilikult kor
Terwed Eesti asundused tahaksid Sibe dub weel puid, milledega kütta wäikest nur raldajale riigile jääb, seatakse Tartu „Kde
rist ära tulla kodumaale, sest sealne elu on gakest tsaari triiphoones Tsarskoje Selos. toi" liige Kauba spordiliidu poolt ülesse.
läinud ütlemata (viletsaks. Kuid kodumaale Keegi ehib ennast nende imekenade õitega. Kongressi keeleks on arwatawasti Saksa keel.
pääsemisel on ees tuhanded takistused. We Kellel seks on raha ja soowi, see poks igata
Wõistlejate worm.
ne wõinmd ei taha eeskujulikke põlluharijaid hes mitte rõhutud ega näljane. —ei—
Eesti wõistlejad ilmuwad kõik ühises
maalt wälja lasta, raudtee ei suuda kuigi
ttvvrmis wälja: walged särgid, püksid ja kin
Korterid nueSti uurimaksu alla.
palju inimesi wedada. Käesolewa aasta tal
gad, wööümber rahwnSwahel istest wärwidest
Moskwa, 23. apr. Rahwakommiõsaride side. Rinnal igat osawõtjal oma seltsi märk
wekuudel oli juhtumisi, kus nädala jooksul
ei tulnud Omskisse ainsamatki rongi, ega nõukogu otsustas 1. maist üüriraha sisse sea (mitte riigilipp).
läinud sealt neid wälja. Raudteetehased ja da nii munitsipaliseeritud kui ka munitsiva
Viimased harjutused.
depood põlesid maha; neid ülesehitada pole liseerimata korterite eest. üürirahaks mi i
Tallinnas (viibiwad meie paremad tõst
senini weel suudetud.
ratakse 160.000 ja 210.000 rÄ iitittfüHa jad Schmidt, Ernesaks, Kõiw, Tanrrner j. t.,
Paljud eestlased asundustest on kolinud Pealt fiy^.
harjutasid juba eila uue tõstekangiga, mis
linnadesse, lootes sealt hõlpsamini edasi sõi
Tartust
toodud. Wiimaseid barjutusi pee
Weemaks Peterburis.
ta wõiwat. Elades linnas, tuleb neil tahes
takse weel täna, selle järele jääwad harjutu
ehk tahtmata häda sunnil kaasa teha kõike,
1. aprillist (võetakse Peterburis linna sed kuni wõistlusteni järele. Wõütlustele
mis teewad linnalased, s. o. angeldada: os weewärgi heaks 1500 rbl. ämbrist weemaksu. tellitud kangid (kaks kangi) on Saksamaalt
ta ning müüa igasugust rämpsu.
Maksu maksmata jätmise korral (võetakse lv juba Tallinna sadamasse jõudnud, samuti o«
Tuleb tutwuneda niihästi füüsilise, kui sa prots. trahwi ja kui maks ühe nädala jooksu! auhinnad sadamas: korraldaja seltsi käes
moraalse mustusega, mis omane praegusel ei ole maksetud, lõpetatakse tveeandmine.
nad weel ei ole. —esi ajal Wene linnadele üldse, eriti aga Siberis.

Nr. 95.

TXiirntcs TfXT^ry*

4
Rahwamajandus.
tSzanemwe
pSrandusöigu e.
Ikka kodaulise ilmakorra poole!
I. mail 1918. ilmus Wenemaa! dekreet.
MrS pärandust õigust selle senise! mõtte!
ühe sulekriipsuga maha kustutas. Sellest
ajast peale hakkas niisugune lustilik seadus
maksma, et mitte lapsed ja muud omaksed
oma surma läbi lahkunud wanemate ja su
gulaste liikumata ja liikuma warandust pä
isteteks ei saa, waid riik, s. o. ära seletatud:
kommunistide partei. Erandiks jäi ainult
warandus, mille toäärtus mitte üle 10.000
rubla ei ulate, s. o. nii umbes üks toos tu°
letikke, ajalehe number, mis paari nädala
eest ilmunud, toöi ka püksinööp, mida mõne
sugustel põhjustel wõimata ette õmmelda.
Oeldi: pärandus on wargus ja märgust
ei tohi eeskujulikus riigis milgil ttngimisel
lubada.

aga niisugused pärijad wõi on nimelt alaeali
sed lapsed järele jäänud, siis teab mahajäa
nitb warandust omanikuks riik, kes alaealis
te laSte eest peab hoolt tendma, nagu see
Wenemaal. kus juba etemaid inimesi las
soga püütakse, just wõimalik juhtub olema.
Peale selle jääb riiklisele asutusele, kel
lega kadunu rendilepingu läbi seotud oli,
õigus sellest rendilepingust loobuda. Ette
wõtte osad (tarbeasjad ja sissesead), mis sur
nud rentniku omad olid, maksetakse ta päri
jatele wälja. Pärandatud aktsiate ja kau
bandusühisuSte osatähtede pärimise kohta
antakse erimäärused. Kadunust järele jää
nud raha, miS Wenemaal töötewates panka
des jooksma! arwel seisnud, läheb, kui ta mit
te üle 10.000 kuldrubla ei uteta, mahajäänud
abikaasa wõi laste omaks. Järjelikult wõib
siiS uue seaduse järele iga Wene kodanik oma

naisele ja laStele sularahas umbes üks mil
jon 700 tuhat Eesti marka wõi kaks-kolm
kümmend miljardi nõukogude rubla päran
dada, ilma et «Margusest" juttugi oleks.
Tuleb arwata, et Wene proletaarlaste hul
gaS, kes ju kommunistide tõendust järele
sel maal soe kõige ülem kiht pidada olema,
wist ühtegi ei leidu, kes oma naisi-lapsi nn

Järgneiva nelja «aste jooksul elati siis
niisuguse seaduse järele. Tagajärjed on tut
tewad. Nimelt niisugused, et nüüd hirmsa
kärinaga tagasi tormatakse kodanlise ilmakor
ra lihapottide juure. Tahetakse jällegi olu
stb lima, milledes midagi ka Varastada
oleks, jv selleks on üks esimestest peanõu suguse pärandusega tvSÄsid õnnestada. Waid
etest, et päranduSSignst teotamise dekreet uut seadust saawad ikkagi jälle ainult pur
suilikub Vereimejad mattsms nagu Ni
tuleb ahju toiteta.
kotei
ajal, nii ka Leenini päewil.
Seda tehakse esialgul natuke häbeliku
MiS
puutub aga päranduSöigusesse We«
naoga. Uuele pamndusöiguse seadusele,
mille eelnõu teoksil, katsutakse sellepärast kitst* nemmÄ asuwate wäljamaateSte liikmn. ja lii
anda, nagu ei oleks ta kala ega wähk. Maid kuwa tocrrandust kohta, siis ei maksa uus sea
midagi nii wahepeolist. Omanduse õigus dus selle kohta mitte, waid see korraldatakse
surnud mehe toöi naise omanduse peale, evalepingutegu. On ette näha, et nõukogude
mis koos feiteb natsionaliseerimata hoone tralitsus siin mhwuSwahelist eraõiguse mää
test ja majakraamift linnades, läheb elamw rused ka Wenemaa tehta maksmaks tunnis
jäänud naise wõi mehe ja alaealiste laste teb. Sellega asetatakse wöljamaatesed ees
peale üle. Kui surnud omanikul naist, meest õiguÄisesse seisukorda, toeel suuremal mää
ega lapsi ei olnud, siis natsionaliseeriiakse ta ral, kui nad seda tsaariaegsel Wenemaal
hoone. Selle eluaegse terwitemise õigus olid. Kas Wene oma kodanikkude tunded
läheb aga kadunu töötoõimetute omakSte selle tagajärjel oma toalitsust ja oma riiKist
peale üle, keda kadunu seniajani ülewal pi korra toaStu sõbralikumaks nmutuwab, on
dlmnb. Kui kadunul mingi wäike tööSws muidugi ist asi, mis muult toeitefcütesst
wõi kaubanduSettewõte oli, siis läheb oman pimtub.
duSSigus selle Peale mahajäänud abikaasa
wõi. alaealiste laste Peale üle. Puudmvad

Vesle.
Haridusministrist, Ahost, rLise«
patest, heast ja halwast eesmõjust, EeSti kul
wuri edustamiseft ja edendamisest ja munst,
Haridusminister Bauer öelnud Riigikogu
koosolekul: Kui meil Juhani Aho sarnaseid
kirjanikke oleks, siis saaksid nemad riigi toe
tusraha. Aga meil on ainult «lendawaid
sigu".

Raske on kahe rahwvi kirjanikke nende
siwruse poolest toõrrelda.

Prantslastel puudub Goethe. Aga selle
pärast ei jäta akadeemia oma kirjanike hin
damata.

Soomlaste! puudub oma Ibsen, aga selle
ettekäände taha ei poe sääl toetusandjad.
Kõigil Löäne-Suroopo rahwaStel puu
dvb oma TolStoi ja Dostojewski. Kas nad
sellepärast omi kirjanikke söimawad.

Aho on tähtis Soome kirjanik. Soome
tähtsused leiawcch Rootsi kaudu õige kergesti

teed Euroopasse. Rootsi on Soome ja Eu.
roopa kirjanduse wahel hecckS sobitajaks.
Meil puudub sarnane sobitaja. Kuigi Aho
on Üle Soome keele piiri pääsenud, meie aga
toed Euroopas ei ole, siis ärgu sellest toale
jörelõusi tehtagu meie kirjanduse kohin.
Aho arenes kulkmrilist! pinnal, mis pal
ju kõrgema! oli selleaegsest meie omast. Aho
sai poeemal arenemisajal wäljamaa stipen
dimni. To wölgneb järjelikult oma arene
mise eest palju Soome riigile.
Kui palju on meil näit. Wildet tema are
nemisel toäsiaspoolt toetatud?
Meil ei ole Ahot, aga meil on kõigist ar
sMbtajast ja lugejast publikum isi tuntuistet
kirjanik Wilde.
Isegi Sakin ja kadakasaksa kohwitädide
pailapsed Eestis peaksid teda hindama, kui
nonde seisukoht selleks kohustab.

Wildet ei hvawa ega alanda see, wõib
olla mõndagi teist nieie kirjanikku mitte, kui
te ühes ametivendadega «lendamaks seaks"
nimetatakse. Seda nime ei anna neile
koegi Eesti kirjandusajalooline kirjanduse
tundja ega arwnstaja. Saksikud on kõike
Eesti aSja alati kõige inetumate nimedega
«llandada püüdnud. Nüüd on sarnastel isiÄtte! wõima!ikukS saanud Eesti toalitfuse esi
temast mõnitust jätkate.

HartduSminister tõi meel selle ettekaan
de, et meil loomate kirjanikkude kohta ar
mustujate arwamised lahku minna. KudaS
oleks niisuguse! korml toõimalik otsustada,
kes toetamise wäärt, kes mitte?
Tõesti «kurb" nähtus. Aga mitte üksi
meil. toaid ka mujal. Mitmed Prantsuse
suurimaist kirjanikkest ei ole oma eluaja!

Kontsessioonide küfimnS We
nemaal.
„?llk?tad" kontsrSsioonid ci leia lootjaid.
Nagu „Ost-Europa-Markt" teatab, olla
Wene kontsessioonide konnnisjon wiimasel
ajal sunnitud olnud oma poliitikat muutma.
Alles hiljuti asunud nõukogude walitsus
weel niisugusel seisukohal, et wäljamaa kont
sessionääridele tulewvd n. n. «puhtad kont
sessioonid" anda, s. o. niisugused, milledes
nõukogude walitsus ise mingil toiisil osanik
ei ole. «Puhast" kontsessiooni toõttes kohus
tusid wäljamaa kontsessionäärid üht osa oma
tööstust saadustest, eitamiste 10 pr., tasuta
riigile andma. Peale selle jäi toeel kontses
sionääri kohuseks teatud aja jooksul oma et
tewõtte tõõwiljakust teatud kõrgusele tõsta,
niisama ka oma töölisi warustada toiduai
netega ja tarbeainetega. Selle eest omandas
kontsessionäär õigust ülejääwat osa oma
töösaaduStest sist- ehk wöljamaol' äm müüa.
Nüüd on aga tegelik elu näidanud, et
wäljamaa kapitaliste-ettewõtjaid ei leidu, kes
tooimts oleksid niisugustel tingimistel We
nemaal tööle hakkama. Esiteks on öiguÄised
olud Wenemaal itta weel niisugused, et wäl
jemraa kapitalistid ikka weel ei julge raha
ettewõite sisse panna, mis wõimalikul juh
tumisel mitte ainult kasu, waid ka kahju
wõib tuua. Peale selle on Wenemaa majan
dusline seisukord üleüldiselt lastud niisugu
seks minna, et wäljamaa kapitalistid töölis
te ja ametnikkude waruSwmist toiduainete ja
tarbeainetega isegi kõige parema tahtmise
juures ainult eneste peale toõtta ei wõi, kuS
neil Wenemaa praeguste woolude juures
kindlustus puudub, et nad tarmilikka tehni
lisi materjaale sisse wedada ja kontsessionee
ritud tööstuste saadusi walja wedada wõi
wad.

Sellepärast on kontsessioonide komitee
nüüd otsustanud mitte ainult «Puhtaid",
toaid ka ..segatud" kontsessioone pakkuma
hakata, s. o. niisugust, milledes peale wälja
maa kapitalistide te nõukogude walitsus
osanik oleks. Mrl toiisil see osatoõtmine saab
sündima, ei ole Praegu toeel teada. Wõib
olla, et «stga-kontsessiooni" tüüp on lihtsalt
aktsiaselts, mille aktsiad toasitsust ja toälja*
maa kapitalistide wahel on ära jaotatud.
Senini asutatud' aktsiaseltsides on aktsiate
enamus nõukogude wÄitsust omaks saanud.
ltariduse saamiseks leiba teenima ja pärast
kirjanditega tegemist tehes e/4 omast jõust ja

ajast muu tööga leiwn teenimiseks termita
ma. KoMuvõttes saab kirjanik kogu oma
jõust ja ajast elu keste S wahest "/• oma eri
alale pühendada. Aga selle juures on tema
smrr kohus selle oma jõu MÜikese osaga Ees
ti rahwale seda luua, mis talle õiguse an
akadeemiasse pääsenud, näit. Zola, sest tema naks iseseiSwalt elada, mis wöimaluse an°
kohta läksid artoamifed «lahku". Paljud said naks eestlastelgi Eestis ministriks saada!
TõeSti suur ja WaStutew kohustus on
samal ajal «surematuks", aga nende kuulsus,
kui seda üldse oli, kustub toeel enne surma. meie kirjanikkudel.
Et ka Aho kohta arwamised lahku läksid, see
on herra Bauerile juba teatamaks tehtud.
Ibseni ja Strindbergi kohta läksid nende elu
Km Eesti toeel ei olnud iseseisew, siis
ajal arwuStojate arwamised suuresti lahku. said Eesti lovtoad kirjanikud teetust -Aga ometi peawad meie keskkoolide õpila auhindade näol, mida kirjandusseltsid jaga
sedki teadma, kes meie praeguse aja loomad
ftd. .. ..
kirjanikud on ja mis neist attvata. Ja mäe
Nüüd, kus Eesti iseseisew, ja selle ise
matt tohib keegi neist nii pealiskaudselt üle seiSwuse tõttu mõnelgi mehel toaljapaiStew
üldistades üht kirjanikupõlwe karakteriseeri koht (olgugi mitte teenuste pärast, waid juda 'ui seda haridusminister Riigikogus te HMiSte varteikombiuatsioonide tõttu). nüüd
gi. Nemad wõiks ka herrs Bauerile abiks jagatakse TruuSmannidele ja Prantwdele
olla, kui see waewaks tahaks toõtta, tundma toewSrahasid ja 100 tootele kirjanikkudele
õppida EeSti kirjanikke, kes toeel praegu jalahoope. . ,
elawad ja loomewõimelised, kes enam-wä
hem juba toälja kujunenud, keS andelisemad
algajad. Igatahes peaks meil HariduSmi
Mitmusel ajal on toaga palju räägiwd
nister ise ka sarnasis kttsinnesiS otsustustoSi
koolinoorsoo
kõlbluse tasapinna tõstmisest.
muline olema.
On räägitud palju eeskuju mõjust. Nõu
takse iseäranis õpetajatelt ja pedagoogidelt
head eeskuju. Minu arwamise järele Peaks
Kirjandus tekkib, areneb ja jõuvb kõrgele seda ka hariduSaSja juhtidelt nõuda toSima,
järjele waStawal majandussist! ja kultuuri muude seas ka hra Bauerilt. Seisukoht ko
lisel tasapinnal, mis kirjamkkele «venemiS hustab, pole midagi pamta.
Kui tema Riigikogu kõnet lugeda, (ja ta
wõimaiufe annab. Meil on seni see tasapind
ei ole seda ajalehtis mitte õiendanud ega
ainult ivatud mõõdul olema*.
Oli aeg, kus Wene kirjanikud peaasjali parandanud!) siis tuleb tahtmata soow koo
kult mõisniku seisusest wõrsusid. Ainult linoorsoole öelda:
Ärge wõtke herra haridusministrilt halba
mõisnikkude mastmdusline järg andis wõi
maiuse oma lastele nõnda areneda, et neist, eeskuju. Nrge üldistage kunagi nii pealis
kui anne ei puudunud, kirjanikud toõisid kaudselt kui hra haridusminister. Ta ni
metab kõiki praegusi kirjanikke kahe lõuaga
töuSto.
Talupoja seisusest andeline inimene wõiK ..lendawaiks sigadeks". See on üldistus
tol ajal jäljetult kaduda, kiri talle õnnelik ju misfugusi ainult obSkurant enesele wõib lu
bada. Suurem jagu teist teab wäga hästi,
hus appi ei tulnud.
Meil on kirjanikkudel Paljude arwamise et praeguste loomate kirjanikkude hulgas on
järele juba ammu waba ja täielik arenemi-- mitmesuguse andega inimesi ja et igaühe
sewöimaluS. Aga tõepoolest ei ole asi mitte kõik tööd kaugeltki ühewäärtuSlije dei ole.
palju parem kui Juhan Liiwi päewi! ja Ed. See ei tohi teile Põhjust anda neid kõiki ja
Vilde nooreS põlweS: kirjanik peab juba koo. nende kõiki töid mõne sõimusõnaga maha
li 5?»! j« üteiUdse nooveS PölweS iie enesele teha.

kuid waetoailt wõib arwata, et ta «segakont
sessioonides", kus wäljamaa fapitaal tööle
asub, sedasama nõudma hakkaks.

Kunj siiamaani ei olla weel niisuguseid
ninietamiswäärilifi kontsessioone an
tud. Nagu kontsessioonide komitee esimees
nõukog. lehtedele teatab, olla seni üleüldse
60 kontsessiooni nõudmist tulnud,
Wenemaa ülesehitamise kohta tähtsust woiks
olla. Need nõuded olla peaasjalikult Saksa,
siis aga ka Rootsi ja Inglise tööstuse poolt
tulnud. Läbirääkimised olla juba pikemat
aega käimas olnud, kuid seni olla nii hästi
nõukogude tvalitsus kui ka konsessionäärid
soowinud ära oodata, mis Genuast tuleb.
Kui sellel konwerentsil mingisugustele kok
kulepetele jõutakse, siis olla loota, et kont
sessioonide küsimus Wenemaal enda prakti
list teostumise suhtes teatud edusammu wõib
teha. Siis on ka wõimalik, et juba eelolewal
suwel mõned kontsessioonid wötjaid letow-ad.
Lätimaa linasaak ja harimine.
Lätimaal oli lina külwipinna suuruS
1909.—1913. umbes 85.000 hektari. Aasta
ne linafaak oli 30.000 tonni ja linaseemne
saak 25.000 tonni. Lina müüdi suuremalt
osalt Lääne-Preifi tekstiil-wabrikutele. 1913.
aastal wähenes lina külwipind kuni 25.000
hektarini, linafaak 9000 tonnini ja linaste
me 8000 tonnini. Kahe! järgnema! aastal
jäi külwipind muutmataks, linu saadi um
bes 10.000 tonni ja linaseemet 9000 tonni.
Tulewikus wõib Lätimaal lina kasmata
mise tõusu loota. Senini sündis linahari
mine primitiiwsel toiisil: nüüd tahetakse sel
lel alal tarwitusele wõtta Lääne-Preisi ees
kuju, mille tõttu töö palju kergemaks läheb
ja lina ning linaseemne wäärtns tõuseb.
Rootsi ja Saksa wabrikud saatsid juba läinud
aastal Riia näituse ajaks Lätisse suurel ar
mul linapuhastamise masinaid. Rootsi toa
lmrta kallidust tõttu leidsid selle maa wabri
kusaadused wäga mähe ostjaid. Kuid ka Sak
sa masinatel ei olnud suurt edu, sest lätlased
leidsid hinnad olewat liig kõrged.
Üldse tarwitawad rajariigid ja Wenemaa
ainult keskmise suurust ja lihtsama konstrukt
siooniga linaharimise masinaid. —ei.-.

Teiseks, ärge rääkige kunagi asjust, mida
teie ei tunne. Sest kõigest paistab toälja,
et herm haridusminister, kes Saksa hariduse
saamid ja suurema jao oma elust saksikute
ringkonnas liikunud, wõib Saksa kirjandust
hästi tunda, aga kust wõis tema mõne aas
ta eest, kui siin toeel ettekuulutajat Sackau'd
ka ei olnud, kust mõis tema arwata, et tal
Eesti haridust ja Eesti kultuuri arenemist
tuleb juhtida! Kust wötab ta aega Eesti
kirjanduse tundmaõppimiseks, ta ..toimetab"
Saksa kirjanikke Eesti koolidele!
Kolmandaks, noored sõbrad koolis ja toal
ja-spool kooli, lugege hoolega haridusminist
ri Riigikogu kõne läbi. Teie leiate sealt
rohkesti mustuseid wahelhüüete peale. Nen
dest Mustustest paistab tarkus, mida EeStt
keeels hüütakse ninatarkusekS. (Näituseks
toastuS Rkliikmele herra Kanale). Niisu
guse tarkusega ärge teie kunagi HariduSmi
nistri kombel hiilgada püüdke.
Neljandaks aga siin pean ma wäikese
100 jutustama. Hiljuti oli lehtedes teade,
et keegi õppur ühel noorte koosolekul õpeta
jäid ja haridusministrit ..rätsepateks" nime
starnto. Hiljem oli lehtedes seletus, õppur
jöelnud tõesti waieluse ägeduses midagi sar
nast, aga leidnud hiljem oma otsuse sündma
ta olewat, kahjatsenud seda ja tootnud
tagasi.
Haridusminister ei ole oma «lendawaid
sigu" mitte tagasi wõtnud. Aga meie ar
wateS ei ole see sõna mitte toaga sünnis, ise
äranis haridusministri ja toalitfuse esitaja
suust.

Nn siis. noored sõbrad, wõtke eeskuju
sarnasiS asjus mainitud õppurilt, mitte ha
ridusministrilt herra Bauerilt.
* .»

Meil on nüüd moeks saanud lväljaspoott
Eestit wõimalikul ja toõimatul juhtumisel
oma kultuuri edustada (esitada). Selle pea.
le leitakse kohe summasid ja nende summade
maarannsel ei waieldagi. Kui meil aga kul
tuuri edendamine Päewakorral, siis lü
katakse waljaminekute ostmiseks kawatsetud
kawatsetawad summad tagasi, kui nad ei
lahe toana mööbli kokkuostmiseks toöi Truus
manni ja Prantsi toetamiseks.
(sb. Hubel.

Ztr. Sl.
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VKZtlltint
Wene nõukogude walitsusega, milles wiinia
ne tõotab Mongooliat toetada Hiina wägede

Päewauudised.

sissetungimise puhul.

algvbe juba kõige lähemal ajal. Mässw-ka
watsuste eesmärgiks olewat rahwahääletuse
tagajärjel Saksamaale jäänud Ülem-Silee
sia osade ühendamine Poolaga. Prantsuse
okupatsiooni-wõimud toetawat poolakaid sel
lega, et okupeeritud maakondade saksasoost
elanikkudelt iga wähemgi kaitsmist ära kor
jatawat, kuna poolakatele wöimaldatawat,
suuri sõjariistade-ladusid koguda. Peale sel
le wangistawat okupatsiooni-wöimud köit
saksasoost kodanikud, kes kodusõja puhul
wõiksid sakslaste omakaitset organiseerida;
sealjuures tarwitawat prantslased ohtralt
salapolitsei ja erasalakuulajate abi.
Kõige selle tagajärjel waatawat ÜlemÕhusõidu liinide korraldamise aSjuS
Sileesia saksasoost elanikud suure murega tu
bn lepmg teedeministeeriumi ja õhusõidu lewikku. Km poolakad peaksid pealetungimist
a.-s. wahel neil päewil alla kirjutatud. Le alustama, siis jääwat sakslased igasuguse
pingu sisu on juba waremalt awaldatud.
kaitseta saatuse hooleks.

Venelased ka EeSti diplo
maati ise esttaja arreteerinud.
GeSti esitaja Kaukaasias üheS esituse perso
vaaliga arreteeritud.
Lisaks senistele arreteerimisele, mis
Wene wõimud SeSti esituse liigete hülgas
Wenemaal toime pannud, kuuleme, et wene
lased on arreteerinud ka EeSti esitaja Kau
kaastaS, Aserbeidshani wabariigis, herra
Pauli üheS esituse liigetega.
Herra Paul on EeSti diplomaati!i
ne esitaja, kelle kohta rahwuswahelise kombe
järele isikupuutumatus maksab.

Rahukogu liige PanowSki I°.
Rahukogu liige Panowski on täna öösel
ära surnud.

Otpwad wölakoorma kaaS
wedajaid.
ETÄ. „Eho" 21. aprillil kiri utab: N.
Wene
Berliini poolametlik häälekandja leiab,
WSljawötmata optantide
et
Venemaast
lahtilöönud maad siiski Wene
kraam.
wõlgade tasumisest osa peaksid wõtma. Ver
ETA. Välisministeeriumis (Tallinn, liini leht tähendab, Wenemaa pidawat õigla
Kohtu t. 1) on juba mitu kuud hoiul Jam seks, et uued riigid maksmisest osa wõtaksid.
burist tagasi saadud optantide warandus. Ta lisab juure, et seda ka wõlausaldajad
Mitmesugust kraami ja riistu on seal järg nõuawad.
miStel isikutel: Lamberg, Selak, Ots, Kut
mann, Winkel, Mikmann, Sepp, Järw, Wil «Btimoue 1921 «. ISSkpt e, mängitud igal
mann, Nikitina, Übrik, Ginerson, Moring, pool ilmas: rott peal, mee all ja Shus. Osa rvS'
Wain, Oraw, Serk, Jurisson, Tirilinn, tawad kisjad loomad: lõwid, tiigrid, leopardid.
Kangur, Bitner, Kinnas, Welba, Kuusk,
jMiütiii!» liim"
Linde, Weermann, Kollom, Sutal, Loorenz,
Kolwin, Kasuk, Funt, MõttuS, Wel
Peaosa» ffbbt Pollo.
ba. Karmus, Alli, Kolson, ReikaS,
ILlgkge
Marina" reklaami l
Walsmann, Kinnas, Kükin, Lekas,
1335
Wager, Blumenthal, Segal, Prul,
Tulusk, Kandura, Wain, Reimann, Gam
Saksa mäetõõliSte juht surnud.
son, Tomson, WilgatS, Weimann, Broschwt
Nagu Saksa lehtedest näha, on Saksa
sowSki, Blaubrik, Meier, Eimblo, Raat, mäetövliste juht, riigipäewa liige Otto Hue
Soowa, Lemberg, Joganfon, Reis, Sebar, surnud. Hue oli üks silmapaistwamatest sot
Feldmann, Bankiro. Masik, Reis, Joganson, fialiseerimiskommisjoni liigetest. Spa kon
KuSrnonn, Saal, Kirp, Talup, Reddi, Kus werentsil lükkas ta üheS Stinnesiga kindlas
mann, Jakobson, Kahli, Kersi, Pshenitsõn, ti « liitlaste" icktckrMM/ käs Safiämäälk
Bashkirow, Diido, Seemann, Rene, Siitam. suuremal hulgal sütt soowi sid. Hue pidi ka
Teman, Gendriksen, Roding, Postnikow, Genua konwerentsist eksperdina osa wõtma.
RetS, Liim, Oli, JürgenS, Peet, Puusepp, kuid jäi haiguse tõttu koju.
Wain, Lepikson, Kõrw, Luik, Pshenitsõn,
Hue oli söetööstuse täielise sotsialiseeri
Mering, Jakobson, Schmiedeberg, Tikk, mise poolt, mõistis endast lugu pidama pan
Eschenbewer, Klaudrik, Wismann, Kotur, na aga ka neid, keS tema maoteid mitte ei
Ridlin, Budronok, Weidmann, Weer, Wil jaganud.
gatS, Gelcjtein, Germann, Reis, Peterson,
Malinowski, Kosebiir, Goop, Aprik, EwardS,
Liiti-Wene kaubandusliae
Ajasson, Winogradowv, Bughan, Allo, Nie->
lSbikSimine.
lender, Narusk, Lepp, Ado, Konowalowa,
Lati rahaminister tegi korralduse, (nägu
Reimann, Remm, JliSson, Rungo, Wis
mann, PraschtsitS, Suster, Simul, Pelt, „Segodnjast" loeme), mille järele nõukogude
Müset, Polusk, Riimann, Tülmats, Kriisa, Wene piiril pannakse kinni kolm tollipunkti,
Eisper, Anuküll, Waldmann, Luts, Skrom jättes tolliwalwe ainult raudteele Silupes,
now. Pork, Prints, Holm, Kangur, Puri. Ritupes ja JndraS. Ühtlasi kawatsetakse
Välisministeeriumil ei ole wõimalik aSju ära kaotada määrusi, mis käiwad wahetuS
kauemat aega hoida. Soowitaw on, et oma punktide kohta. Vabakaubandus on lubatud
kogu piiril, awamine —nikud oma kraami rutemini ära wiiks. Vas
igas külas. —ei—
tasel korral müüakse kraam ühe kuu pärast
maha.

Rahw«Swahe ine merimeeste
kongress.
Pariisist teatatakse Husoubstabbladetile, et

seal üldine meremeeste kongress alganud on.
Osa wötawad pea kõik meresõitjad rahwad.
nende soaS ka Soome ja Skandinawia riigid.
Kongressi juhatab rahwuswaheline töö.
büroo. Laewaomcmikud ja meremehd haru.
tawad laewanduse ja meremeeste seisukorda
kogu maailmas, nende kinnitamine tööpuu
duse waStu, tööaja pikkuse kohta mereS, me
nemeeSte kaitse sanitaarses suhtes ja muud.
H. D.

titat firiltrtMWnbnfcti Kouswutiuoopoll
turul.
Nagu „Rull" kuuleb, olla suur hulk Wene
kirikuwarandusi, mis üteldawasti näljahäda
laSte heaks konfiskeeriti, Konstantinoopoli
wanakraami kauplustes müügil. Terwed
kaupluse täied wõõrandatud kirikuriistu ja
ehteid olla Konstantinoopoli Wene pagulas
te peale nii erutawalt mõjunud, et kauplus
te omanikud sunnitud olnud, kauplusi sulge
ma, kartes nende purustamist

Mi MMM |

Kodttsõla kartuS illem-Silee
asub
fiaA.
Mims, I. in lii 11.1 j
Parast ennepuhadeaegist sõjamoonaladu
plahwatust GlerwitziS awaldanud Saksa lehed
sagedasti kirjutust, milledes käsitatakse uue
kodusõja wöimalust Neis
Sotsialistlise ajakirjanduse agentuur.
kirjutustes tõrjutakse tagasi etteheited, nagu
ETA. »Eho de Paris" 18. aprillil teatab
oleks Gleiwitzi plahwatuS, mille ohwrikS
hulk Prantsuse okupatstooni-wäe sõdurid sai, Genfist: On asutatud suur rahwuswaheline
kuidagi Saksa walitsuse süü läbi tekki agentuur kogu maailma, peaasjalikult aga
Euroopa sotsialistlise ja kommunistlike aja
nud.
Saksa walitsuse! ei olewat kõnes olewas kirjanduse jaoks. Agentuur algas juba tege
osas midagi ütlemist, seletab wust. HelweetsiaZ on ta asukohaks Zürich.
neljapaewane „Be?l. Tgbl."'. õigem olewat
ütelda, et katastroof Prantsuse okupatsiooni Mongoolia ennast iseseiswatt kuulutanud.
ETA. London. 53. apr. Nagu Helsin
wäe ülemate arwele tuleks kirjutada. Sest
need ülemad tegewat kõik mis wõimalik, et gist teatatakse, on Põhja-Rongoolia walitsuS
soodustada ettewalmiStusi uueks poolakate UrgaS Moskwa walitsuse kihutusel MongooIta Hiinast änrrippumatuks riigiks kunlnta
mässuks Ülem-SileefiaS.
See mäss wõiwgt Berliini lehe «Mates nlch. Ühtlasi teatab m lepingu tegemisest

Aputns Põhja-AmeerlkaS.
Wesi ahwardab liuna üle ujutada.
ETA. London, 23. apr. New-Orleanift
teatatakse: Mississippi jõgi ähwardab linna
üle ujutada. Linnast on kõik lapsed wälja
saadetud. Chicagost teatatakse, et sea! sajad
tuhanded aakrid on wee all jõewee tõusu ta
gajärjel. Arwatakfe, et wesi enam ei tõuse.
Senat otsustas 1 miljon dollarit määrata
abiandmiseks weetõusu läbi kahjusaamttele.

Tegemas Tallinna sadamas.
Praegune elawuS keStab weel wähemaki
kolm uädalat. Meie wõistlejad. Tarwi
btifeb ja kawatsused.

Juba mõnda aega töötab Tallinna sadam
äärmise pinewusega. Laenm on nii suurel hul
gal sees, et nad kõik sildade ääre ei mahu.
wcrrd paiguti kahe ja kolme kaupa üksteise
taga peawad järge ootama. Läbilastawa
transiitkauba hulk on nii suur, et seda järjest
edasi saata ei jõuta, lavaruumidest on juba
nii kibe puudus, et sunnitud ollakse kaupe
osalt maa peale maha panema, milleks nüüd
ka juba mereasjanduse peawalitsuse hoone
esisele platsile on hakatud põrandat ehitama.
Mereasjanduse peawalttsuses arwatakse,
Uued vabasadamad Rootsis.
ETA. London, 23. apr. Nagu Stokhol et praegune palawikuline tegewus meie sa
mift teatatakse, awatakse Malmö ja Gothen damas sedapuhku weel wähemalt kolm näda
burgi uued wabasadamad lähemal ajal lae lat saab edasi kestma. Selleks ajaks wabaneb
Soome laht artvatawasti iuba sel m.'äral
wasõidule.
jääst, et laewad Wenemaa jaoks määratud
kaupadega
wönvad otsekohe Peterburi sada
„Riigi Teataja" nr. 60
masse sõita.
on ilmunud järgmise sisuga: postijaamade
Siis algab meie sadamas woiksem aeg
seadus. Siseministeeriumi koosseisu ja pal nagu see ka enne sõda harilik nähtus oli.
gamäärade muudatuste seadus. Määrus Tallinna Wlewad siis järgnema poolaasta
Tõstamaa mõisa maadelt nõutawa liikumata jooksul Wetle kaupadega arwatawasti ainult
wavanduste maksu asjus. Määrus tule need laewad, milledel toodawate kaupade ko
õnnetuste wastu wõitlemife abinõude kohta nosein endid weel wäljalunastamata. woi
Walga linnas. Lauda- ja timmiaksu wõt millede tasumise asjas müüja ja ostja wahel
mise kord Walga kinnas.
muidu weel täit ja lõpulikku selgust ei ole.
Kuid peale selle on loota, et meil suwel ka
G. w. wvidulaenu 1. aprilli 1922. a. wõitnde oma rannasöidu ja wäljaweo läbi saab tööd
nimekiri
olema, mis elu jv tegewust sadamas täiesti
raugeda ei lase.
on ilmunud „R. Teataja" lisas nr. 50.
Peterburi sadam ei ole kaugältki kõige pa
remas korras, olgugi, et seal on katsutud
korraldustöid teha, Põhja pagerdada jne.
TMma sõnumi!».
Kuid kõigest hoolimata ei ole karta, et ©le
ivad puudused ja korratused seal laewade
Tallinna linnawott"ogn järje
lossimist suudaksid tuntawalt takistada. Pea
korraline oosole?
asi, seal on spetsiaalseid ladurmnne küllalda
sel määval ja kuigi neist peaks puudus tule
peetcckfe ära homnvs bell 6 õhtul.
PäewakorraS: uue linnanõuniku ivalimi ma, siis wõib kas wõi tühje wabrikuhooneid
ne lahkunud R. Antropoffi asemele, kinodelt nende kaupade ala!hoiuks kasutada, millede
uuel alusel lödustusmaksu wõtmise küsimus, edasisaatmine mõnesugustel põhjustel wii
linnawalitsuse ettepanekud: 1921. a. puudu bib. Igatahes on kindel, et tegewus Peter
jäägi katmiseks isiklikku nmkfu wötta, luba buri sadamas wähemalt nowembri keskpai
anda Merepuiesteel end. Kanuti gilde majas gani ilma nimetamisvääriliste takistusteta
tsirkusehaouet ehitada jne. Kokku 27 punki. r— tu wõib edeneda.
Teine tugew wõiftleja oli Tallinna sa
damale enne sõda Riia. sadam ja ka nüüd tu
Linna ettewotted.
Linna walguStuse ja weemuretsemise osakon leb sellega rehkendada, et ta suwel osa traiK
na PUhaS sissetulek möödaläinud aastal ligi siitkauptz mis talwel sunnitud oli läbi Tal
linna minema, enesesse tõmbab. Need on
29 miljoni marka.
peaasjalikult foubad, mis Kesk-Wenemavle
Nagu linna walgusktse ja wesmuretse määratud, kuna Wenemaa pöhja-õhtu osasse
mise osakonna aruannetest selgub, on möö saadetawvte kaupade suhtes Riia sadamal
daläinud aaStal ülejääki annud: elektri-jaam mingit külgetõmbamise jõudu ei ole. Tea
13.64 V.541 m. 72 p., weewärk 6.937.918 m. tud mõõdul raskendab Läti sadamatel wõist
21 p. ja gaasiwabrik 284.95? m. 24 p., kokku lust Tallinnas ka see asjaolu, et Wene kau
19.765.417 m. 17 p. Selle juures on aga ai padel läbiwedu Lätimaal raudteeliini pikkus?
nirlt elektri-jaam rohkem ülejääki, umbes mõjul kallimaks läheb kui meil.
70V.V00 m., annud, kui eelarwes ette nähtud
üks omadus on Tallinnal, mille poolest
oli. Kuna weewärk umbes 300.000 marka ükski teine sadam Baltimore idarandadel te
wähem ülejääki on annud, kui eelarwes ette maga wõistelda ei saa: ta on siin ainus
nähtud oli, siis on osakonna ülejääk õieti ai sadam, kuhu kuni 30 jalga sügawal istuwad'
nult umbes 400.000 m,, millest wõiks ühe laewad wõiwvd wabalt sisse sõita. Nii Soo
jao osakonna teenijate wahel wast ära jaota ntes fui Lätis ei ole ühtegi nii sttgawat sa
da linnawalitsuse äranägemise järele.
bamat. Kuid õnneks ei lepi meie mereas-<
Walgustuse ja weemuretsemise kommis janduse riiklik juhatus kaugeltki ainult selle
joni eilasel koosvlekiÄ jaotamise kawa kind paremusega, mis Tallinnat naabrite hulgas
laks ei seatud. Atvaldati soowi, et tulewiku ettepoole tõstab. On plaanisid liikumas, nii
tarwis wäljaiõötataks põhimõtted, mille jä° ütelda, õhus, kuid on ka konkreetseid, selgelt
rele tulewikus teenijatele tasu antaks.
wäljakujunenud kawatsnsi, milledel eesmär
Tallinna sadamat täiendada ja laienda
Linna walguSiuse ja weemuretsemise osakva giks
dv
wiimase
määrani, mis meie loodusliSteS
na pearaamatupidajaks
tingimises ülepea mveldaw. On kindel nõu
waliti eila senine ramnatu-pidaja aöi herra
ja selle teostamist ei peeta wõimatuks
Reinberg.
lossimise kiiruse, tonnaashi ja silla Pikkuse
koeffitsienti meie sadamas kõrgemaks tõsta,
Gaasiwabriktt tSrW
kui see üheski Baltimore sadamas senini on
antakse müügile osaühisusele »Maja", kes wõimalik olnud. Peale muude eeltingimiste
seda wÜikese waheltkasu eest tarwitajatele on selleks tarwilik suurema mehaanilise jõu
edasi müüb.
töölerakendamine, kui senini, kikid sama tun
Tõrwa saab gaasiwabrikust kätte tähtede giw nõue on ka, et inimeste töös ja Wgewu
järele, mis „Majast" wälja antud.
ses ideaalne kord maksma pääseks, nii et
osawus, energia ja täpipealsuS tvöimaldak
LaetvakiUu lealed
sid äärmise kiiruse juures äärmise tööwilja
kuse. Niipalju kui senisest tegevusest õppi
Eila tulid sisse Rootsi aurik ..Marta" fe° da wõib, ei ole see ideaal meie inimeste
gakvubaga ja Ameerika aurik Clara" mvterjaali juures mitte kättesaamatu. Meie
inimesed tahawad teenida, ja kui nad näe
wiljaga Wenenwa tarwis.
wad, et see kõige suuremal määral wõimalik
Sadamas on praegu 51 kaubalaewa.
Nendest laadiwad 3 laewa kaupa wälja on ainult äärmise jõupingutuse ja sügawa
Lääne muiulis; Kaupmehe sillal laadiwad kohusetunde abil, siis ei lähe nad neid oma
lvälja 4, sisse laadiwad 2 ja järjekorda oota duši mujalt laenama, waid tulewad omaga
wälja. j
wad 3 laewa- Baikowi sillail laadiwad wälja
8, sisse laadiwad 3 ja järjekorda ootatvad 4;
Kopli puiestee seatakse korda.
Uues satmmas laadiwad wälja 3, sisse laadi
wad 6, kuna 3 laewa silla ääreS oota wad
Lrnnawnlitsuse ehitusosakond esines raud'
kartulite pealelaadimist, järjekorda wälja teewaliisusele ettepanekuga, müüa temale
laadimiseks ootawod 6 ja tühjalt seisawad Kopli puiestee kordaseadmiseks umbeS 100
väljasõiduks 2 laewa- Põhja kantsis laadib kubiksülda põlewkiwi tuhka ja liiwa. Raud
wälja 1, järjekorda ootawad 3 ja tühjalt sei teewalitsuse nõukogu otsustas küsimuse jaa.
sab 1; reidi! oota wad järjekorda 3 laava.
tmvatt ja määras tuha hinnaks 200 marka
Suuropi poolt on tulemas 2 laewa, nem platwormi pealt ning liiroahinnakS 450 mk.
dest „Odin" tveduritega. M. T. T.
kubiksüld, kusjuures wedn linnawalitsuse
kMI sünnib.
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ZMed maalsndadest.
»Wa»em««se" erakorraline
peakoosolek
ffeetf pühapäewal, 23. aprillil «Vanemuise"'
wäikses saalis rohkem kui % liikmete koos
olekul ära. HuwitawakS ja osalt PõnewakSki
päewakorra punktiks oli
„Wanemuise" ja „E»toonia" teaatrite üht»
nemise küsimus.

TeataMvStt lonkab «Vanemuise" teate»
juba mõnda aastat; läinud aastal ei
näit., korda näitejuhti saada, mitmed pave
mad näitlejad lahkusid, kannatas reper
tuaar jne. Peale selle ei ole ka aineline sei
sukord hiilgam. Niisuguses olukorras aStuS
seltsi eestseisus üheS teaatrikommisjoniga
«EStooniaga" läbirääkimisesse nende kahe
tcaatri ühendamise aSjaS. Läbirääkimised
on kestnud mitu kuud ja selle järeldusel kir
jutati aprilli keskel mõlema seltsi eestseisuse
wahel teaatrite ühendamise aSjaS leping al
la, mis mõlema seltsi peakoosolekute nõus
olekul jõusse pidi aStmna.
Nimetatud lepingu järele oleks «Vane
muisel" ja «EStoonial" ühine näiteseltskond,
sinfoonia orkester jne. olnud ning ühine
teaatri direktor, kes «Estoonia" poolt «Va
nemuise" nõusolekul malitud olek» olnud.
«Estoonia" oleks kohustatud olnud TartuS
aasta jooksul 135 teaatriõhtut ja 75 aiakont
ferti andma. Repertuaar, mtS ühine
male teaatrile, oleks mõlema teaatri kommis
soni ühisel koosolekul kokku seatud. Näite'
seltskonna ülewalpidamine oleks «Estoonia"
kanda olnud.
Vanemuine" selle wastu oleks andnud
maksuta kasutada saali, aia, näitemängude
kogu, seadnud kolm tuba tormilise mööbliga
omal kulul näiteseltskonna jaoks sisse jne.
Sissetulek teaatriõhtutest ja aiakontsertidest
oleks ..Estooniale" läinud. Leping oleks
kestnud kolm aastat.

See on peajoontes skst» kepingavst,
Sgedaid Maielitsi esile kutsuS. LäbirääkimiS»
tel tembeldati mõnelt poolt seda lepingut
lihtsalt «Vanemuise" likwideerimise aktiks.
Amaldati kartust, et see leping ..Vanemuise
!e" ei aineliselt ega teaatriliselt kasu ei too.
küll aga nii öelda «Estoonia" kätte ~Wanem
uise" maranduse üle suure mõimu annab.
Armati, et „EStooniagi" näiteseltskond ise
kunstiliselt kuigi kõrgel seisab ja sellepärast
ka ..Vanemuisele" midagi paremat ei suuda
paVkuda, kui winnane seda ise on jõudnud
teha. Lepingu kaitsjad, (F. Karlson, Kipas.
to) ei jõudnud koosolejate keskel poolehoidu
enesele wõita. Veel tähendati mõnelt poolt
<K. Parts ja t.), et see leping mitte kohane
ei ole, küll peaks aga samme astuma, et ühi
nemise korral niisugune mahekord saaks loo
dud, mis mõlemaid seltse üheõiguslikuks
teeks. Hääletamisel tunnistati peaaegu ühel
Kiriku uuendamine.
Pole kunagi meil kirikut nii palju drMrN
tatnd kui nüüd. Muidugi tunnewad arwuS
tajad endid wõrdlemisi wabad, koguni wäl
jaspool kirikut.
Arwustajate sea» paistab mõni koguni
heatahtlme. Nagu tunneks ta kaasa kiriku
hädaga ja tahaks appi tulla. Ja siiski ei saa.
Haritlaste, ja nimelt nooremate sulest on
rohkeste kirjutust ilmunud wiimasel ajal usu
ja kiriku üle. Haritlased Mõõrduwad, agg
nagu näha, mitte ilma kahjutundeta.
Neil puudub midagi, mida nende instinkt
käsib just kirikust otsida. Ja siiski nad sealt
ei leia. Kus pool on süü, ütleme parem
põhjuS?
KaS on kirikuelu tõeste mi mäda?
Kas on kirik kultuurist maha jäänud?
Kas kirikutegelased õpetajad pime
dfifr SU?

Ütelge, mis on kindlat kunstis?
Miks nurisewad meie noored kirjanikud?
Et rahwas. isegi haritlased neist on maha
Muud? Miks teemad nad etteheiteid hari
guSnnnisteerinmile ja oodatawaile mätsee»
uidele kinnise kukru pärast? Ja sealsamas
kirikule mammona armastuse pärast?
Kuna iga suuräri kümme kogudust igal
sjal ära wõib neelata oma waranduStega.
.Kunstil on „elaw hing" „kiwise dogma"
asemel? Ja siiski ei tõmba, ei lähe.
Ja kiri? ei ole Meel ümberkukkunud tema
kangemast arwustusest hoolimata.

Noored arwustajad ei leia siiski nii
kergeste. kätte kiriku migasid. Ja meil ei ole
põhjust iarnaSte arwustajate sekka astuda.
Oma wigade üle peame aru isekeskeS. Seda
ei wõi meile keegi etteheita.
Kiriku enesepiitsutamist ei sa« teie ker
<e»iH ajolshe weoegndel kätte. Ma peate

häälel lepingu tingimised «Vanemuisele"
iwastuwõtmataks.

Lõpuks olgu tähendatud, et «Vanemui
se" seltsil «Estooniaga" lepingu tegemise
korral koosolekul ettekantud eelarme järele
sissetulekuid oleks olnud einelauast, mõnest
perekonna, wana-aasta õhtust jne. 1.259.600
m. Väljaminekuid oli ette nähtud 1.937.000
marka, seega oleks puudujääk 677.400 m.
olnud.

Teiseks päevakorra punktiks oli
suveorkestri küsimus.

Pärast lühikesi läbirääkimisi tunnistati eest
seisuse sammud ning kamatsused suweorkestri

organiseerimiseks heaks. Orkester, mille
kokkuseadmine nüüd sellepärast raskem, et
talwiseks hooajaks orkester lahti lasti, oleks
kawatsuse järele 44 liikmeline. Orkestri liik
mete palgad oleksid 15 tuhandest kuni 6500
m. kuus. Eelarme järele loodetakse, silmas
pidades osawõtmist eelmistel aastatel sisse
tulekuid saada 875.000 m., Mäljaminekud
aga oleksid 1.202.296 nu, seega puudujääk
327.295 m. Loodetakse siiski, et see puudu»
jää? ehk tmihem saab olema, km eelarwes
ette nähtub.

G.

Tartu Eesti Majanduse ühisn"
se aasta peakoosolek
Peeti ära 21. aprilli! s. a. «Wanemuise" ruu
mides. Pärast kooSoleku juhatuse walimifl
«Seti arutusele

1921. a. aruanne,

Valimised.
6.266.532 m. 08 p. eest ja wõlgnikkusid
3.491.655 m. 56 p. suuruses. Võlauskujaid
Juhatusse waliti lahkunud A. Jürgen
pn ühisusel 7.330.115 m. 96 p. suuruses.
steini asemele Aug. Laas, kandidaadiks Alf.
Red Rutts. Nõukogusse waliti I. Kompus
1921. aasta puhaskasu
jagati järgmiselt juhatuse poolt ettepandud (tagasi malitud) ja P. RiioS, asemikuks
Pärlin. Rewisjon: Vommisjoni walih järg.
kama järele:
ittifed isikud: G. Kallamecs, A. Kewend, V.
Tagawara kapitaaliks 200.000 m.
Annok, A. Mõru, M. Kukk ja J. Sau.
Talituse kapitaaliks 250.000 m.
Põhikirjas.
Liikmete diwidendiks 8?! 73.477 m. 98 p.
Riigi maksudeks 180.000 m.
otsustati muuta punkti 34 ja 35 sel Musil, et
E. rahwa muuseumile 20.000 ml
peakoosolek on otsuse mõimulme selle Peale
Eesti afad. põllum. seltsile 20.000 m.
waatamata kiu palju liikmeid koosolekule on
Tartu Eesti põllum. seltsile 40.000 m.
ilmunud, km koosoleku kokkukutsumisest
Laidoneri õapiwallle 20.000 m.
lliifmcicle mähemalt 2 nädalat warem teata
E. noorsoo kasw. seltsile 20.000 m.
tud on . Otsust tehakse lihthäälteenamusega,
L. E. põllutöö kesks. 35.000 m.
peale mõnede tähtsamate küsimuste. Osa
Ajakiri «Põllumees" 15.000 m.
maksu suurendati 1000 margani.
Dr. Eisenschmidti põllmn.
kapitaalile 25.000 m.
WLlsandimemlt.
Kokku 898.477 m, 98
Läbikäimise hõlbustamine Tartu ja Wilja»-.
di wahel.
1922. aasta eelarMe
Et Tartust Viljandisse, ehk wastuoksa,
wõeti pärast lühikesi waielusi 3.300.000 m.
suuruses wastu. Kaupa kawatsetakfe pääseda, selleks peab raudteel ringi kas Ta
44.000.000 marga eest läbi müüa, kusjuures pa ja Tallinna tegema, ehk mähemalt, kui
7%% lvahe kasuga kulud kaetud saaksid. mitmeid ümberistumisi ja ootamisi läbi
Käesolewal aastal otsustati toetada ajakirja teha, siis Tamsalu, Paide ja Türi kaudu.
«Põllumeest" 20.000 m., ühistegelist liitu Läbikäimise hõlbustamiseks kahe meie suure
52.000 m.. L. E. põllutöö keskseltsi 20.000 m.. ma kodumaa linna wahel seadis läinud su
seemnekaswatuse ja sordiparanduse seltsi me! Tartu a.-s. «Kütteweo" laewaühenduse
20.000 m>. Vahi põllutöö kooli 25.000 m. ja Emajõge ja Virtsjärwe mööda kuni Jõesuu
ja Oiuni korda. Nüüd on peale Emajõe
proua Eisenschmidti 12.000 margaga.
jääst
wabanemist jälle laewade liikumine ku'5 lewaade Ühisuse tegewuse kohta. ni Jõesuuni
alganud ja edaspidi, kui Virts
®astut. Salttufe tagatoa3lasto filtftn. Ofabe
fumma
atra atro
fapitol ta Japltal
1909
1910

mis kovsolekit poolt muutmata wastu mõe° 1911
tt. Aruande järele seisis ühisuse aktima ja 1912
passima 1921. armasta algul 6.966.148 m. lill 3
40 p. peal tasakaalus: aasta läbikäik on 1914
19.357.885 m. 82 p. suur. Kulusid ja tulu 1915
1916
sid on olnud 3.324.962 m. 86 p. ja aktina 1917
ning paSsiwa seis 1921. äraas-ta lõpul 1918
12.433.446 nr. 19 p. peal tasakaalus. Kulu 1919
1920
de anvol on wälja antud palkadeks 979.463 1921
m., üüriks 203.203 m. 44 p., kuulutuste ja
reklaami peale 78.880 m., ajakiri «Põllume
hele" 20.000 m., Vahi põllutöö Soolile 25.000 5lasto
m. jne., maranduse trananemise ja -Lalsiudm
arwel 259.449 m. 23 p., köi? kokku 2.426.424 1909
m. 88 p. Puhastkasu on saadud 898.477 m. 1910
98 p. Nii wõrdnb kogusumma 3.324.902 m. 1911
1912
86 p.
Tulud on: käba müügist 3.130.334 m. 1913
74 p., hobuste tööst 67.765 m. 60 p., inwen 1914
tari müügist 40.000 m. ja mitmesugused sis 1915
sewlekud 86.802 m. 52 p., kokku 3.324.492 m.

86 p. üüri armel üürnikkudelt ja üüri kulu
arwel on sisse Mõetud 246.603 m. 44 p„ mis
sugune summa ka majapidamise peale lvälja
xm antud.
31. dets. 1921. a. oli kaupasid äris
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724
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465
603
004

10*0
1256
1414
1695
8153
1029*
20296
173340

Summa

Oiuni ja Tarwastuni. Laewadel oli läinud
aastal alati palju reisijaid, sellepeale maata
mata, et Oiult ehk Jõesuust Viljandisse
pääsemine wäga kidur oli. Enamalt jaolt
tuli see maa (Oiult Viljandisse 25 merstal
jala ära käia. sest hobuste saamine iseäranis
Oiult oli Maga raske ja kulukas. Oli kuul
da, et mitmed ettewõtjad kawatiesid auto
ühendust Viljandi ja Oiu wahel sisse sea
dida, kuid tegelikult ei tulnud sellest midagi
Wälja. Ka käesolewal aastal seisab läbikäi
mises sama raskus ees. Omamalitws-asu
tuled, kelle lubaga auto ehk muud ühendust
sisse saab seadida, peaksid ettemõtjatele Mas

ätüuiüibe löbimiiüf
Siifmetelc j ©Sõrast.

järw ka jääst wabaneb, pikendakse laemasõitu

la u

20648
«8281

243 767

264 415

840.63

4 6 395

444 676

3810.40

30 483

416 042

476526

1387.53

S3990

422564

506 554

3006.49

97 002

517 984

614 987

2715.60

82575

481 ( 24

563 599

802.89

75 662

368 255

443 917

1 571.32

1916
-81188
720 297
5287.03
801 485
1917
177 315
618 778
796 093 13809.84
1918 3 703 884 1 224 901 1 595 285 21431.43
1919
891512 2 6 ii 404 3 53o616!lJ5424.40
1920 5 844 406 15553 592 21 397 99S 1753720.30
1921 16924 195134 612 703 51 536 898,1898 477.98

trr tulema, kui palju see MSimalik, ja üht
lasi ka sammusid aStmna, et posthobuste saa»

mist Oiul mõimaldada. Reisijaid on alati
rohkesti, iseäranis, kui autoühendus kallim
ei ole kui era woorimehed ehk post.
Std.
Maareformi teostamine Viljandimaal
Käesolewal aastal antakse Viljandimaal
asunikkudele wälja järgmised mõisad: Karu
la. Kabala, Tusti, Wardi, Puiatu ja Päri
Nimetatud mõisates likvideeritakse suurma
japidamine ja antakse 29. ja 39. aprillil im
wentaar asunikkudele wälja. Jnwentaari
saalvad ka endiste aastate asunikud teistest
mõisatest, kui nad enne juba täielikku inwen-

Nii ütles reformaator. Ta oli tundma
Ligi kakssada aastat kõneldi reformist
õppinud inimese iseloomu ja «wabaduse" enne kui tulid reformaatorid, iga üks isemoodi
Kirik ei ole kunagi uppunud enda ülista wilja, mis oli «elatva usu" «prchta emangee Reform ei olnud dogma uuendamine ega mõni
misesse. Ta on alati ennast ise arwustannd. liumi" saatja.
„uuS õpetus."
Kõuelege siis weel progressist, edust!
Ja nimelt halastamata Musil. Mõtelge
Kiriku uuendamine ei ole sugugi kergem
ometi palwepäewade, Kristuse kannatamise
Kas meie noored siis tõeste ei näe, ega ega raskem kui kooli wõi riigi wõi kunsti
aja kui igamese pealekaebaja ja lugemata kuule, et «Euroopa kultuurinimene" sugugi uuendamine.
hulga pihtikõnede peale.
ennast lõpulikult pole kirikust lahku löönud?
Aga raske on küll uskuda üleüldse uueneAga arwustajad tahawad oma wõördn
Ja küsige siis: kus on kiriku häda?
Mise sisse ilma uuenduseta. Usu imen
mist põhjendada mingisuguse saatuslise ole
Mitte riik ega konsistoorium ci ole kiriku dus pole muud kui meeleparandamine
musega, mis kirikut iseloomustab. Kiriku ..tagurluse" põhjused, waid see kuulus „wana tahtesihi pöörmine sügawamal sunnil.
psiiühhe peab neid õigekSmõistma?
Aadam", mis nii elujõuline, nagu umbrohi
Rafineeritud kunstijüngrid, rikutud kul
Katsunie ära.
ja kurjus ise oma kõige peenemate warjan tuurinimesed ei pöördu nii kergoste. Enne
Keegi õigusteadlasest kirikuloo ffizzeerija iidega. „Liha sõdib maimu wastu, ja waim mini satuwad nemad kui ülikultuurist täitu
ütleb wäga tabawalt: „J»imene on loomn liha wastu."
nud olewused romantika juhtide eeskujul
Kui teie arwustate kirikut, ei tormita müstilise katoliikluse lõnga. See on nende
poolest katoliiklane." See tähendab: ta lük
kab omad usulised kohustused formaalsele teie mitte sedasama mõõdupuud, kui arwusta ainus lunastus ilma meeleparandamise
Vlufele, et sisuliselt (-eetiliselt) seda mabam des riiki, ühiskonda, kunsti, kunstipublikuni i wiljata. Ja põlatud dogma ei tülita enam.
olla.
ja muid waimlifi kogunähtusi.
Põgenemine Kristuse Jumala eest on korda
Teie ootate reformaatori. Kus on fee läinud «ainu õndsakstegema kiriku"
Keegi teine ütles: „Terwe uskude ajalugu
pole muud kui põgenemise ajalugu Juma reformaator, kes reform eerib «Mana Marju all.
Aadama?"
la eest."
Kas wõite Ütelda, et fee nii ei ole?
Kas teie ei näe, et igas woolus ja liiku-Seda sõna peaks küll laiendama ka iseTeie usute, et meie ei tunne teie hinge.
Dranis kultuuri ajaloo peale. Sest kultuuri mises on seesama häda Maimu ja liha wahel?
Ja see on ka «kogemata", et teile wastan
tendents on ju iseäralikult nsneln säknlari Aga kus wõetakse seda häda kõige tõsisemalt
Teie ei tunne reformatsiooni ega refor
seerimine ilmalikuks muutmine, just ni ja sügawamalt? Kirikus. Seda tun maatorisi, sest teie modelleerite neid ümber.
melt usust wabanemine.
nistama!) mehed nagu Hösfding, Kierke Teie ei tunne ka müütide ega - dogmade
Ed. v. Hartmann kirjutas raamatu «Über gaard, Encken. Ja teie ei saa seda salata.
lvaärtust. Sest teie näete neis ainult eneS
Kas teie olete katsunud midagi reformee te peegelt, aga mitte kõwerat, nagu teie ta
die Selbstzersetzung des Christentums" (ris
tiusu enesehäwitamisest) kuS heameelega tsi rida? Headuse, pühaduse nimel midagi kor haks, et saaks teda süüdistada.
da saata? Kas tunnete tõeste reformaatori
teerib Lutheri surmaeelset sõna:
Kas teate, et iga uus usk algab
„On üks imelik ja hirmus paha asi, et hingeelu, tema kibuwitsa teed ja okaskrooni? müütos'ega?
Teie ütlete, et Mcmad dogmad teid ei
ilm ikka tigedamaks läinud sest saadik, kni
Iga utoopia on oma moodi müütos.
puhaS ewangeeliumi Maigus awalikuks sai. rahulda ja nõuate uusi. Tungige enne mõne
Kui teie ümber ei pööra, ei saa teie mitte
Igaüks kasutab kristlikku wabadust lihaliku Kierkegaardi sügawusega nende sisse. Ärge taewariiki.
tuju järele. Kui ma suudaks wastutada oma arwake, et nii lihtne on uusi alusi .eida,
Miks lükkate wastutuse usu uuenduse
südametunnistuse ees, ma soowitaks ja aitaks ehk et neis) üleüldse tormiski on. Teie tões Parast teiste peale?
kaasa, et paawst kõigi oma koledustega tuleks tate ainult, et olete nende põgenejate seast, kes
E. T.
jälle meie peale. Sest niisugust walitsust kahetsusega tagasiwaatawad «kadunud para
maailm igatseb: karmide seaduste, õiguste diisi" poole ja kiwinenud dogma asemel muu
juba kirikus kuulma. Ja seal ri ole sugugi
mammon esimese! paigal.

»bausu««."

tirte ise soolasambaks .
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taari kätte pole saanud. Asunikkudest üle
ScroQi.
jäänud inwentaar müüakse enampakkumisel
õnnetused ja lurilM.
ZWWII
ära. Tänawu aastal tuleb Viljandimaal
Haridusmini tserlumi p«d«<
wördlemisi wähe mõisa majapidamisi likwi
Valerahq fbftft ftNNvd.
goygilised stipi«dl> M-d.
deerimisele, sest sumom osa mõisaid on juba
Protokoll tehtud Harku wallaS. Kakumäe tfiwiiOsakonna awalikul kohtuisttm
Haridusministeerium on 1922. a. oewr
endistel aastatel asunikkudele mälja antud. we aastaks Tartu ülikooli juure määranud külgs elutsema Johan Bergi peale, kes oli gil 37. aprillil 1922. a. kell 10 hom. Tarws.
riigikohtu ruumides on arutusele määratud
Std.
25 pedagoogilist stipendiumi üliõpilastele, Härjapea jän. nr. 2Z 5 eluts. August Pir. Liisa Kalamehe, Woldemar Liebergi,
kes ennast keskkooli õpetaja kutsele ette wab wpile kaalude parandamise eest M? IM, Kristjan Kochi, Aleksei Arbusowi, Ma
margalise kassatähe annud. Berg ennast
mistawad.
Walgast.
tvalemha
laialilaotamises süüdi ei tunnista dis Oja de metsa, MUlem Uusbergi,
Gtipendiumi algus on 1. jaanuar 1922.
W»>S° Nii»iU»Ms«s« kriis,
nud,
Asjq
uuritakse. Niisama teMs Wiktor Kreitswei, Liine Pehapi inehe
a. jg ta suurus yn $OOO marka kuus.
Johan Pehapi, Karl Karmi ja Mihkel
Juba kauemat aega tagasi andsid mõned
Stipendiumitest on Isi Eesti koele ja kir Jaan Wullmann, eluk, Lutri-Waestekooli t, Karmi voliniku, Eduard Jürgenfeld
linnanõunikud lahkmnisepalwed ära. aga janduse, 4 ajaloo, 3 Inglis feele, 1 Ladina nr. 38, k. 1, et keegi sõdur Pakkunud temale li, Tallinna linnavalitsuse tyoliniku Gus
neid ei wabastatud, sest rühmad ei saanud keele. 4 loodusteadus-geHgrasfis ja 3 Md» wale IMunarM. kassstähtj. mida tema
tav Treieri ja Mihkel Borni kMat
wgstu wõttis jq jaoskonda toimetas. ?M.
tudagi oma wahel kokkuleppida, ühendus-- maatika õpetajaks ettevalmistajate jaoks.
siooni kaebused.
Kevonupüssi pydrunid leitud.
rühm soowiS ltnnanSunikkude arwu wiie
Kriminaql-sfakonna swaliklll kohtuis
Nimetused ülikoolis.
Kordnik Wildmaus teatas, et tema on
Pealt kolme peale üle wiia, millega teised
tungil
39. aprillil 19W. a. kell 10 hom- Tar
Kotstbue
ja
Troonipärija
pu«Ktes
nurgal
rühmad, et oma mehi mitte kaotada, rahul
Tartu ülikooli nõukogu 'Mis MMM
ei olnud. Wolikogu koosoleku programmi tika-loodusteaduskonna ettepanekul vr. pliil. okewa maja ata äärest 350 kroonupüssi pad tus, riigikohtu ruumes, on järgmised kassat
siooni-kaebused sõjaväe ringkonnakohtu ot
runit ksjdnud. N-i.
ei wSetudki walimisi üleS, seletades mttmet Hendrik Bekk«r'i geoloogia õpetoolile dot
süste peale määratud:
Mak»S.
moodi: kord unustusega, korp rühmade tun sendiks ning geoloogia kabineti juWajM,
Kungla tan. «?. 5 majaomaniik Aleksander
Hermann Ottokari kaitsja, Karl Mägi.
giwal soowil. Wiimasel wolikogu koosole arwates 1. juulist s. a.
Nüüd on hrq Vekker ka hariduSnstmStee Johanson teatas. et tema majaS elutfew Johannes Treieri, Oskar Kutro, Johannes
kul tehti otsuseks, et järgmise wolikogu koos
oleku päewakorda peab üleswõetama ..linna riumi poolt geojoogia dotsendiks kinnitatud. Jaan Aiimsnn on tema korteri akna Puruks Leimanni, Jaan Leesiku ja August Kiisti,
nõunikkude walimine".
HoSpitaal-sisehaiguste õpetoolile profes peksnud. ---« Joobnud olekus tänawale ilmu Woldemar Muru kaitsja, Friedrich Aviko
Wolikogu koosolek Peetakse alati kuu lõ soriks Walitud akadeemikus W. N. Sirotinin mise pärast on protokollid tehtud: Gustaw kaitsja, Johannes Partoneni kaitsja. Fried
pul ära. Nõnda on siis kriisi lahendamist Ägab oma õpstöö tegewust tulewal semestril, Altmanni, Jwan Jakowlewi, Aleksander rich Schmidti ja Arnold Kirfp Mihaik Alek
oodata. Nagu kuuleme, on ühendusrühm Milleks ta umbes 15. augustil Tartu jõuab. Tamdergi, Friedrich Stone, Eugen Feodo sejevi ja Stepan Tuusmvi, Aleksander Rein
Professor W. Schmied-Kocharzik ja Prof. rowi, Oskar Sjabergi ja Jobannes Eicht' dergi kaitsja, Aleksander Rammufe ja Evald
kolme linnanõuniku peale kindlaks jäänud
Ae, N-l.
Kangmanni, Lea Nghmani t. Jeiruse ja
ja kui see läbi ei lähe, siis kutsub omad esi A. Stromberg on ülikooli paolt teaduslikuks
otstarbeks
suweõpewaheajgks
wäljcnnaale
kd'?
Saara Nahmani t. Jeiruse kaitsja, Saara
tajad üleüldse linnawalitsusest ära. Watztas
Meieri t. Jeiruse kaitsja, Jakob Kivi, Au
rind ei mõtlewat?a endisest loobuda, s. o. mandeeritud.
@eTefttfef«. 1
Kastre-Perawallg õpemetskonna juhata
gust Drelli, Johannes Amose ja August Kes
5-liikmelisest linnanõunikkude arwuft. Nii
Kirjanikkude keskkomitee leiab fdrfottifa st. August Tuppitsa ja aktsiisi peavalitsuse,
luuakse arwawwastt pahempoolne linnawa? jaks on kinnitatud dots. A. Mathiesen ja ju olevat
«kirjanikkude au kaitseks" ajalehtedes
hataja abiks Spewja O. Daniel.
litsus.
teralvalt protesteerida ühe minu üteluse süüaluse Franz Brauni ja tfiiwiilnõudja
Kuusiku, Aleksander Neiwalti, Al
vastu Riigikogus, sellest Väljalugedes, e? Minna
Mitte ajakohane sundusline määrus
wiine
Reinoli
kassatsiooni kaebused. Sõja
Mina olevat uuemaid Eesti kirjanikke,,len. ministri ettepanek
Vsudleell.
Waltzas.
ära muuta 3 üksiku jala
dawatekK sigadeks" nimetanud. Kui keskko väe-Pataljoni kohtuotsust r.-m. Feliks Mih
Kohaliku linnavalitsuse sundusliku mää
PeatehaSte eelarwe.
mitee vaevaks oleks võtnud oma protest kelsoni süüd. asjas. Sõjanlinistti ettepanek
ruse põhjal pemvad kioskid, kus ajalehti
Rtigimudtee valitsuse peatehastq 1923. & mitte ajalehtede teadete peale mjsda, votf ärammtta 3 Üksiku jalawäe-pataljoni kohtu
müüakse, suurel neljapäeval ja reedel, ning
eesaxwe,
mis 99,449.700 marga Peale tasa Niiattasu stenogrammi natuke suurema tä otsust r.-m. Ivan Belovi süüd. asjas. Sõ
esimesel Lihavõtte Pühal kinni olema. Järg
lugeda, siis oleks sarnane arusaa
neb, et väiklased ei saa nendel päevadel aja kaalu viidud, on raudteevalitsuse nõukogu helpanuga
matus
vist
küll ära jäänud. Ma usun ta. jaministri ettepane? parandada 3 üksiku ja
lehti aSta ega lugeda, vaid peavad seda te poelt läbivaadatud ja kinnitatud .
et meie haritud publikumil, iseäranis aga kir laväe-pataljoni kohtuotsust r.-m. !Faan Jaan.
gema peale Pühi, kui ajalehtede sõnumid
Materjaalide tellimine.
janikkudel, Eesti uuemate kirjanduse toodete soni süüdiStussAjaS.
Vanaks on läinud. Arvan, et mujal linna
Raudteeivalitjus on otsustanud Saksa hulgas nimetused. Mgu A. Kivikase ~Len
des sarnast kitsendusi ei ole ja ajalehtede lu maalt 6.416.375 Saksa marga väärtuses ve dawad sead", «Ohverdet konn" jne, mitte
Toimet, saadetud kiNjaudus.
gemine suurtel pühadel mitte keelatud ei durite vask aurutorusid tellida. Torusid tel nii tundmata ei ole, et mul VrwiS oleks ai
või saada, mispärast sarnase määruse muut litakse üldse 200 tükki.
A. Kallas. Au langenuile. Kokkunud oma ütelust lähemalt kommenteerida
mist peab soovima. L—s.—
Axel Kallas. 1922. K.4L kirjastus.
Et aga laiemad eksiarvamused juba tekkinud
„Laste Rõõm" nr. 3ja 7. 1922.
tuled
seda'NüM
teha.
'
'
Mdu inwaliidide kasuks.
20-nes Eesti näitus Tallinnas.
Eesti kaubandus- ja tsostusajakiri „Her.
Tahtsin ainult ütelda, et suur osa meie
Kindral Laidoneri nimelise invaliidide
meS" nr. 1. '
septembrini IZ2Z. s.
«hjipermodern" kirjanikkudest mitte enam
kapitaali suurendamiseks paneb, sellekohase
„Sireen" nr. 2
rahvakirjanikud ei ole. nagu Juhani Ahe
Platside hinnad.
ettepaneku peale, kohalik selstkond laiemal
seda oma rahvale on, vaid meie rahva ise on ilmunud. Sisuks muu seas: Juhan Aa
aluse! 30. aprilli! ja 1. mai! suurema pidu
Platsiraha maksetakse peale Väljapane loomule ja hingeelule täiesti Võõraks jääb
wiku ajaloolik tagasivaade meie laulupidu
ühes igasuguste annete korjamisega toime. kute ülesseadmist.
temaga ühist keelt ei kõnele, mitte rahvast dele («Laulupidu"), sellesama autori sulest
Platsiraha maksetakse esimese poole ja iga
Üldjoontes on pidukawa: mõlematel päeva
oma poole kõrgemale tõsta ei Püüagi,
del karbikorjandus tänavatel ja majades järgmise terve ruutmeetri eest, kodumaa saa vaid selle asemel rohkem haiglast erootikat Peeter Süda nekroloog, (Zd. Visnapuu kir
korjamise lehtedega; tänaval karneivaal sõ duste eest hoones 100 mrk., platsil 50 mrf.; käsitab ja oma ekstsentrilist kalduvusi üle- jutus «Muusika pedagoogika", A. Kainini
javäelaste korraldusel: õhtutel seltside saa Väljamaa saaduste eest hoones 200 mrk., Nvltähendatud sensatsiooniliste Pealkirjade ülevaate «Muusika Lätis" järg ja lõpp. Ju
hau Simmi kirjutus operetist ja selle arene
lides näitemängud, loterii ja mitme, mitme lahtisel platsil 100 marka.
taha ärapeita katsub, mis ehk kino reklaami misest jne. Muusika lisas: Miina Herman
Põllutöö,
piinwasianduse,
aianduse,
me
suguste naljade ja lõbustustega. 1. mail
le kohane oleks, mitte aga ilukirjandusele.
«Kui sa tuled, too mul' lille", A. Kappi
sõjaväe paraad ja wngikäigud lwnaS. L^x. sinduse, naiste-kodukäsitöö ja hariduse jaoS Et rahvas niisuguste ..sigade" ja «konnade" ni
«Ärge võtke" (mõlemad soolohäälele), A.
kandades on platsiraha poole odavam.
vastu (Palun seda jälle mitte personaalsest Thomsoni ..Kullakese kodu", Aleks. Läte
Süütegewus WalgaS.
Kaubaproovide jaoskond ei käi eelnime mõista) niisama eitaws ja ironiseeriva seisu '«Miina"
ja Setu rahvaviis «Setokõsõ noo
Märtsikuu jooksu! on Walga linnapolit katud hinnamääruse alla.
koha Võtab, nagu mina seda tegin, on aru re mo welle."
seis järgmised protokollid tehtud;
Loomade pealt võetakse platsiraha järg
saadav ja ainult niisuguse haig.
Wale teadete laialilaotamine 1. Wale miselt: Kuni 2 looma eest hobuselater —• lase voolu vaStu meie uuemas ilu
teadete andmine 1. Joobnud olekus awalik 200 marka; karilooma eest 100 marka. kirjanduses oli minu pilge sihitud, mis mina
Ztwfiti Zzi wsuflka.
ftt kohta ilmum. 18. Korratu majaraamat» Peale kahe looma on platsiraha iga looma ka Praegugi täiesti õigustatuks pean ja mille
pidamine 18. Reserwlasena mitte registree pealt poole odavam. Väike- ja sulgloomch Vastu ka Lääne-Euroopas, kus analoogsed
Draamateaater.
rimine 5. Enne määratud aega turul ost pumi eest 50 marka.
voolud olemas, seltskond õige kuuldavast
Reedel, 28. skp., «Napoleon Bonaparte"
mine 1. Alawäärtuslise piima müümine 4.
Tallinna Eesti pökstrmeeste selts
häält tõstab.
(Vae victis), R. Vossi 3 waatusline
Ilma registreerimata elamine 1. Tänavate
Sellest aga välja lugeda nii haauvwat draama. AlxM kell 8 õhtul.
ja kõnniteede mitte korrashoidmine 6. Ho
järeldust meie terwe uuema kirjanikkude kor
Teaatribüroo
busepaSsi mitte registreerimine 9. Politsei
poratsiooni kohta, sealjuures meie paremaid
„Estoon!a" teaater.
SõlarlugkonuMlusk.
nõudmiste mittetäitmine 2. Ilma dokumen
kirjanikke nimepidi ette tuues, nagu kirjanik
Täna,
teisipäelval
«Stambnli sood".
dita elamine 8. Omavoili tarwitamine 2.
kude keskkomitee seda teeb, oleks asjaolude
Rõöwimise käise.
Valetunnistuse andmine 2. Isikutunnistu
täiesti pahempidi pööramine ja kui mõnelt Homme kbsknädatal. «Mängrrpõrgu". Nel
se wõltsimine 3. Riigiraha raiskamine 1.
Möödaläinud aastal 3. jaanuaril kella 7 poolt juhtumist ehk teadmisega selleks tarwi japäeval esietenduseks «Hollandlanna", Kai
Söjawäeteenistusest kõrwale hoidmine 1. ajal õhtul tungisid kaks tundmata isikut W. tatakse, et haridusministeeriumi, või minu mani operett 3 w.
Teaatribüroo.
Rahurikkumine 4. Kiire 4a ettevaatamata Tiesenhaufenile Rüütli tän. nr. 6 maja trepi isiku vastu teatavais ringkondades meele
. ' 000
sõit 2. Ilma isikutunnistuseta elamine 1. peal kallale, lõid temale seljatagant pähe ja olu luua. siis ei või ma seda teisiti nimeta
Tigeda koera lahti pidamine 1. Hobusepasst tõmbasid karakul-mütsi 10.000 marga wäär da, kui inetuks jesmitliseks abinõuks, mille
Kursid.
võltsimine 1. Waleraha edasi andmine 2. tuseS peast ära. Kurjategijad põgenesid tä VaStu ma kõige kindlamalt protesti avaldav
ETA. RiiaS, 24. apr. Lta. Kursid. Nael»
Petmine 1. Varastatud asjade hoidmine navale, kust nad Politseinikkude poolt kinni
H. Bauer.
sterling 1147; dollar 257.75; Prantsuse frank
1. Varastatud asjade hoidmine ja edasi võeti. Need olid tuntud vargapoisid Jo24.25; Rootsi kroon 67.50; Norra kroon
müümine 2. Vargus 3. Löbustusmaksa Hannes Lindmann ja Karl Punt, kes kohtu
Kiri
toimetusele.
49.50; Daani kroon 55.50; Hollandi gulden
võtmine ja korrarikk. 1. Ilma loata alko poolt mitu korda ivaveinalt karistatud. Ko
98.50; Saksa riigimark 0.98; Soome mar?
Tammann-Wilde konflikte asjus.
holiliste jook. kaupl. 1. WägistuS-katse 1. hus mõistis mõlemad kõigi õiguste kaotuse
4.88; Eesti mark 0.78; Poola mark 0.08;
W. a. ~T. Teawja" toimetus!
ga 8 aastaks sunnitööle. —l—
Tapmine 2. Terwishoidliste määruste rik
Tsheho-Slowakkia
kroon 5.14; 10 kuldrubla
Teie
lehes
nr.
89
ilmunud
märkuse
pu
kumme 2. Ilma loata üle piiri käimine 2.
WarguS.
1225;
Belgia
frank
22.25; kuldfrank 50.00.
hul
«Tammanni-Wilde
konflikti
asjus"
pa
Riigi varanduse omandamine 1. Dokumen
ETA.
London,
23. apr. Kursid. Nev
11.
veebruaril
m.
a.
varastati
4.
jalalun lahkesti järgmist õiendust avaldada: Hra
tide võltsimine 1. Kokku 112 juhtumist.
Aork
4.42*/
N,;
Montreal
4.51)4; Pariis
wäepolgu
ratsamaakuulajate
meeskonna
talWilde
walitas
mind
kirjan,
keskkomitee
arvel
Märtsikuu jooksul on politseiliseS korraS
47.41
Ys;
Brüssel
51.56
K;
Room 81.75;
üks
Inglis
sadul
ja
sadula
nähku
32.190
hra
..Tammcmnilt
„Tule
ja
merega"
ettekan
karistatud 13.050 marga väärtuses.
"marga väätruseS ära. Kahtlus Marguses de eest saadud honomarist 50 prots. vastu Berliin 1185; Amsterdam 11.64)4; Madrid
Poisikesed suurtükikuulisid häwitamas.
langes rühma ülema Leonhard Timpsi ja võtma. Kohe, kui hra Wilde kiri ajalehtedes 28.49; Lissabon 4*/,«; Wien 33000; Atoen
22. skp. leidsid poisikesed Priimetsaftsuur reamehe Johannes Martinsoni peale, kes ilmus, maksis hra Tammann minu kätte 99; Kristiania 23.26)4; Stokholm 12,02;
20.75)4; Helweetsia 22.72)4;
rükikuulisid, mis lõhkemata ja sinna jäänud waremalt sadula kõrvaletoimetamise mõtet 7534 mk. 50 p. Et kirj. keskkom. kapitaalrde Kopenhagen
Bilenos Aires 47"/83.
olid
avaldanud.
Uurimisel
selgus,
et
Mar
hoidmise
wiisi
kohta
meel
kindlat
otsust
Pole
Vene sõjamäest Saksa okupatsiooni wõimude
ETA. Berliin, 22. apr. Kursid. Nael
tulekul. Leitud kuulid panid poisid kännu tinson tallis päemnik olnud ja ühes rühma tehtud, siis maksin (11. apr. s. a.) hra Tam
sterlingid
1187.50; dollarid 266.53)4; Hol
ülemaga
sadula
ja
osad
ära
warastanud.
mcmnilt saadud summa Tartu I Laenu- ja
peale, kogusid kuiwi hagu juure ja pistsid
landi guldenid 10.187.25.
Sõjaringkonnakohus
mõistis
Leonhard
hoiuühisusse,
kirj.
keskkom.
arwele
(hoiu
põlema, kuna nad asja pealt vaatamiseks
kaugemale läksid. Paukude järgnemisel il Juliuse p. Timpsi 1)4 aastaks distfiplinaar raamat nr. 301 XXIII), ühtlasi saatsin hrch
musid sõdurid, keS lähedal rongil seisid ja väeosasse ja Johannes Augusti p. Martin Vildele pangakmiitmlgi ja Draamateatri
-arwe.
soni 2 kuuks üksikmangi. ~~1~
viisid poisid politsei kätte. &
Vastutav toimtaja: Joh. Vii?.
AuNusega Fr. Tuglas.
TmM, R. Mr, 19Z2,
Väljaandja «Teataja'',

I ÄL L I N N Ä T E 'A T A ? A

Ml IM
Teisipäeval, 25. aprillil

I**. V..Oflin"

,s:omM roos'
Leo Falli operett 3 «.

(kapten HammarstrSm)
iriüHiwi sõidab siit neljapäew., 27.
apnllll kell 11 hommikul wälja.
Reisijate ja kauba ülesandmist wõtawab

«lgu< lell >/,» ghl.
23. aprillil s. a. ärapeetud korralise aktsionääride pea

Kesknädalal, 26. aprillil

loosoleku otsuse Põhjal, maksab Põhja Pank iga akt
fia, nominaal Emk. 250.—, pealt 1921. a. diwidendi

Aim tiigi'
Dja-koja sant 3 mürgel!» Ton»

IMMiiaPiti

kupongi nr. 2 järele mk. 60.—.

Znpekoweni ja Carl Matherni

1336 S. Brokusmüg! 14. Teles. 1-18.

järele kohalikkudesse oludesse
kohendanud Milli Mallikas.

Telegr.a a dr. Clayhills, Tallinn.

Diwidendi väljamaksmist toimetavad:

Ulgus kell pool 8 õhtul
1317

Tallinnas Põhja Pank,
Tartus Põhja Panga osakond,

A. S.

Wiljandis Põhja Panga osakond.
Pärnus Pärnu Pank,

Reedel, 23. apriMl.

Walgas Walga Pank. 1589

„Rapoleon

Rakweres Wiru Pank.

! on alganud järjekorralist sõitust liinil

Bonaparte^

Tartu - Jõesuu.

(Vae vidls).
% Vosfi 8 waawslkne draama
Algus kell 8 õhtul.

Ärasõit Tartust kell 2 p. I. iga päew.

*O

i Ärasõit Jõesuust t 4 hom. iga päew. 1324

Laupäeval, 29. aprillil
K. Zewrewowi

..Kiige tilltir
Mm Butit

Ühele komöödia, teisele draama.

4 vaatuses.

«SUS W 8 Shtul.

WWw#

VLSsetähtede eelmüük iaa päew

Ma 11—1 Lja 5-8 õhtul
Draamateatri tossas.
1326

Kingsepa
õpipoissi

RsktvereS, Laial uul. nr. 17; telefon 109.
i2vö Wõtab raha hoiule, jookswale arwele ja tähtaja peale,
maksab s—7°/# aastas. Annab laenusid mitmesugusel ka
sul ja kindlustusel, toimetab raha edasisaatmist teistesse,
linnadesse ja ka Väljamaale. Ostab ja müüb roälisValuutat ja tshetke.

tarwiS W. Ameerika tän.
nr. 5, k. 3.
1333

ta niitu

' otsib wäljaõppinud kaine ja töökas noormees, on
osaw puu ja raua töö peale wõib ka remonteerida.
Pakkumised s. l. „Mölder" aL. 1332
Jaani tänaw nr. 6, äri 7 müüakse
füiiü? Mitt Jeen"
; tembeldatud 1327

PDitt Kinuilussel! I Agenlmr:

detsimaal kaalusid

Kinnitab tuleõnnetust? wastu liikumata ja liikuwat Va
randust. Teatab oma aktsionäändele, et peakoosoleku
otsuse põhjal 1. aprillist s. a., maksab 1921. aasta eest
aktsia pealt 37 marka 59 penni diwidendi. luhatuS.

t/id kaalusid —2oja 30 puud., lauakaalusid, wihtd solotnikud
l ja toobid. E. W. seaduse põhjal nõutakse ka maal tembeldatud

> kaalusid. 1327

isikutunnistus on kaduma
läinud, mis viakswusetuks
tuleb lugeda.
1331

Mõskma Töötuse panga
S-MsfM

Estonia Muusika Mõnd.

Maaler

| 6ife« ta suguhaigused.
J* Naswwvtmine
j igapäew kella 4—V2O pl.
I Jaani tänama! nr. 6, krt. 8.
! (Krediit panga majas),

la«ni kiriku», reedel 2S. aprillil f.'
ettekanne i
G. F. Händeli oratoorium
i

Messias"

llaastegewad.
Pr. M. LRdig-Sinkel (sopran), pr. W. Weem- j
Romanoff (alto), hr. G. Ruiga (tenor), hr. K.
Wiitol (bass), E. M. O. segakoor (100 lauljat ja
Estonia sümfoonia orkester.
OreM hr. A. Kasemets. Juhatab hr. A. Topman.
Algus kell pool 8 õhtul.
PUasetahed 25—100 margani eelmüüail „ Estonia"
teaatri kassas. i3ot

. Parun jaoskonna
vtstb tõõd, moodsad
eeskirjad, täielised abi- liikumata waranduse oksjon, mis 8. aprillil s. a. pida
nõud omal. Pakkumised. mata jäänud, peetakse ära
13. mail s. a. kell 2 p. I
anda kohe slt. ,452" all.
129?
Kõnetraat 14—13.
Pärnus linnaameti majas Wiljandi-Pärnu Rahukogu
- istangute saalis. Lähemad tingimised maja müügi
kohta on awaldatud .Riigi Teatajas".
Samal päewal kell 4 p. l. müüakse ära oksjoni
teel sama panga päralt olew liikuw warandus (Pärnus.
j Aktsia Selts
Rüütli tän. nr. 19) nagu: teraskambri seefid, 4 raud
kappi, kirjutusmasin, kopeerimise pressid, kontori mööbel,
letid, puldid, kapid, lauad, toolid jne.
Müügile tulewa liikumata waranduse Väärtus on
hinnatud 1.500.000 marga peale, millisest summast pak
kumine algab. Ci leidu kogu waranduse ostjat nimetet
. summa eest, siis läheb sama warandus müügile oksjoni
pawb herraid aktsionäärisid ilmuda ftltsil teel üksikasjaliselt.
Lähemaid teateid liikumata ja liikuwa waranduse
korralise
müügi kohta annab Moskwa Tööstuse Panga likwidee
rimise komisjon Rahaministeeriumis Tallinnas.
1323 Likwidaatorid.
»»

JT™ MMIiIIHHIIIIIIIIiWHIfc
1 O Ü. Maamees 1
W Tallinn PM tän. 12, kõnetr. 18-36. W
W Soowltab lodust: W
D mitmt# wgewufe» W
| sõnnikuhange, |
i labidaid nr. 5,6, 7, I
I alumiinium» ja klaosuSufid j. «. k. lias V

mis ära peetakse 14. mail s. a. kell 10 hom. Tar
tus, Suur Turg 17, kaubandus-tööstuõ seltsi ruu
mides
Päewakord 1. Koosoleku juhataja ja protokolli kirjutaja
walimine.
2. 1921. aruanne. izM
j 3. 1921 a. puhtakafu jaatus.
4. 1922 a. eelarwe.
5. Walimifed põhikirja järele.
! 6. Aktsiate realiseerimise tingimiste kinnitamine
! 7. Läbirääkimised.
A.-V. „Kütteweo° juhatus.
U.-A. „UhlSelil" trükk< Tallinnas.

b 1300 on kohale jõudnud.
, A.GoboMtsch
I Wiru tSnatv nr. 7.

