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edasi lükatud.

Päruns asutatakse terwise-wannid.
Sal>a-weus-ZSrsi liii Ivwaisusel.
Saklaed hallima» p-ettwl illes ehikaira.
StMuse mägesid koadMse Saksa p.irile. VranAlased Iwardmrad Genua
louwerknW lahkud».
Liitlased nõuavad venelastelt kindlat vastust ennesõjaaegsete võlgade tunnistamise kii
simuses.

Rahvasteliidu nõukogu uus istangjärk algab 19. mail.
Tshilsherla Poola wStlsMlwst lli lecawa mürguk ria iaa aud.
L««ge-Z»a et ftlasle seisu lord roale.
taiaol weuemaal.
Zugllle lSSiijed ja KSsudsad el iSua ldklvleppele.

MWogu homMilvne koosolek 11. eprM.
Paewakorras kolm arupärimist wabariigi
valitsusele ja 9 seaduse-eelnõu.
Juhatab A. Kere m.
Th. Pool (tööerak.) juhib tähelepanu
hiljuti Tallinna sadamas tõstekraanaga ette
tulnud õnnetuse peale. Sellest on juba roh
kem kui nädal mööda, kuid kraana on ikka
weel ülestõstmata, milline asjaolu meile
iuurt kahju on toonud ja transiidi-wedu hai
roanud. Kas on ametiasutuste poolt kõik
tehtud, et tõstekraanat korda seada?
Teiseks küsib T. Pool: kas on ajaleh
kede teated õiged, et kartulite wäljawedu tu
lewikus Baltiski sadama kaudu tahetakse kor
raldada. Küsija arwab, et Baltiski sadam
selleks küllalt korras ei ole, mis wäljawedu
wõiks halwata.
E. Martinson (s.-d.) kannab ette s.-d'.
rühma arupärimise ettepaneku wabariigi wa
litsusele salkkonna Tartu üliõpilaste Unga
risse saatmise asjus. Arupärijad leiawad,
et siin wäga ebademokraatlisclt on talita
tud.

Õpereis organiseeriti „omawahel", kuna
suur osa üliõpilasi sellest midagi ei teadnud
ki: see asjaolu kutsus üliõpilaste ringkonda
des meelepaha ja proteste toälja.
Salkkonna juhiks määrati mitte keele
teadlane, nagu arwata wõis, waid arsti
teadlane, keda Ungari kunagi enne pole hu
witanud
Arupärimine wõetakse wastu. Haridus
minister H. B a u e r saab sõna waStamiseks.
Ta seletab lühidalt, et üliõpilaste õpereis
Ungarisse on korraldatud eraallikast saadud
summadega: õpereisist wõtnud osa kõikide
üliõpilasriihmade esitajad. Naisüliõpilased
jäetud maha „teünilistel põhjustel" (!)
Kuna arnpärijad selle seletusega rahul ei
ole, awatakse läbirääkimised.

M. Martna (s.-d.) näeb selles õperei
siis poliitiliste sihtide tagaajamist. Ungari
on kõige tagurlisem maa: meie noorsugu
saadeti sinna selleks, et neid sealsete tagur
laste. Mõtetega tutwustada. See olla luba
matu. Martna kõnet saadawad alalised
wahelhüüded.

Haridusminister H. Bauer loeb ette
tnõned ametlikud dokumendid, mis tõenda
ma peatvad, et õpereis oli korraldatud kon
taktis ülikooli walitsusega ja üliõpilaskon
naga.

Kordab, et õpereisi raha olla saadu-d täies
si era-allikatest.

E. Martinson (s.-d.) teatab, et hari
dusministri seletused arupärijaid ei rahulda.
Kõneleja iitleb teadwat, et õpereisi kulud esi
algul riiklistest summadest on toälja makse
tied.

Sfieb, et haridusministri tegewutz seadu
stmaStsne on ja paneb ette ta seletust mitte
rahul«ldawaikS tunnistada, 'jcteiwni t»«nitab ka W. Ernits (s.-d.)

1 tSstewõiftlused I
H Osa wõtawad Prantsuse, Shweiisi, Saksa, Läti, «
» Austria, Eesti ja teised riigid. H
ü Algus MAemil päewadel kell 7 õütul. —1343 3
B| Piletite sslmiiük „Estooma" kassas. W
1 E. S. S. I

VremtsusMKO Rkft walmis sur
weabmößftd tsrwitUfeZe
WZtma.
ETA. London, 25. apr. Pariisist teata
takse: Poincara ütles eila kõnet pidades, et
Prantsuse delegatsioon jääb Genuasse ainult
sel tingimisel, et Saksamaale ja Wenemaalc
järele ei antaks. Kui Saksamaa heakõtege
miskatoa ei täida, wStatoad liitlasid wõi
Prantsusmaa üksi surweabinõud käsile. Olla
meeletus, kui nüüd pärast Wene-Saksa le
pingu tegemist Prantsusmaa oma sõjaväge

J. Piis ka r (ises.) ütleb, et tõepoolest
oleks see ükskõik, kas Eesti kodanlus oma
noorust Tartus, Berliinis wõi Budapestis
pummeldada laseb: kuna aga praegusel juh
tumisel selleks otstarbeks riiklisi summe on
tarwitatud, siis tuleb selle wasw protestec
rida.
A. Tupits (Põll urn.) teatab, et ka te
ma õpereisi korraldusega rahul ei ole, kuid
protesteerib Martna ja Piiskari üteluste vähendaks.
wastu, «agu oleks Ungari kõige tagurlisem
Salsa W« Kkhe? e? oie MM le
maa: jutustab isikliste kogemuste puhul, et
Ungaris mingit hrrmuwaliisust ei ole.
plNMi lihkuü.
Selle peale wastab Martna, et ta Unga
Berliin,
26.
(Trj.). Saksa pea
rit laimanud ei ole: see on reaktsiooniline minister seletasaprillil.
Saksa
ajakirjanikkudele
maa.
Genuas, et Saksa°Weue leping terwelt awal
Haridusminister Bauer wõtab weel datud on, ja et Saksamaa peale selle enam
kord sõna mõnesugusteks wastuseletusteks mingit poliitilist wõi sõjalist lepingut Wene
eelkõnelejatele.
maaga pole teinud. Saksa-Wene leping ole
Hääletamisel wõetakse wastu £>. Ambergi
wat esimene tõsine rahuleping kahe rahwa
(kristl.) liht ülemineku wormel.
wahel, kes enne üksteise wastu waenujalal
Järgneb kommunistlise rühma arupäri-- olnud. Saksamaa saaks seda tervitama, kui
mise ettepanek sõdurite piinamise kohta 3. ka lääneriigid Genuas niisuguse kokkuleppe
suurtükiwäe Polgus. Põhjenduseks saab sõna saavutaksid, mis rahuteed tasandab. —r.
E. K ä g u (komm.).
Arupärimise ettepanek lükatakse tagasi.
WenemM Äflle Z!?SiÄ wssM.
Berliin, 26. aprillil. (Trj.) Ühe Prant
Seaduseelnõu rentcidc tegewuse lõpeta
sitse teate järele otsustati eila õhtusel liitlas
mise ule.
Sõna saab J. Kukk (tööer.), kes raha te nõupidamisel, Wenemaalt kindlat seletust
asjandusekommiSjoni esiwjana ettepandud nõuda, kas ta on toalnns ennesõjaaegseid
wõlgu ilma tingimisteta tmmiStama ja nat
«eelnõu otstarbet selgiwb.
Eelnõu wõetakse j. lugennsel wastu.
Samuti wõetakse nnstn seadits Ahvena
ma-a saarte mittekmdlustamisc ja neittraU

sionaliseeritud eraomandust tagasi andma.

Eko j Eko | Eko
Klaaskaupa:
piimapütid, õlle- ja piimakannud, kara

finid, purgid, tee- ja õlleklaasid alati
ladudes müügil 1354
LeVs-Eidapere Naafiw»S«i?»< -ja Tallinnas. Raatuse tän. Iv.
Eesti Klaasitööstuse O-ü.
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Londoni lehed kuulewaö, on Prantsuse de
legaadid Genua konwerentsil Pariisist jicha
tuse saanud, konwerentsilr lahkuda, fui toe
nelaLtelt 48 tunni jooksul rabuloldatoat toas
tust ei saada.

Londoni lehtede arvates tuleb Lloyd
Georgi niisugusel korral Londoni tagasi, et
parlamendi usaldushääletust saada ja allet
siiS, kui talle usaldust on awaldatud, sõidab
ta Genuasse tagasi. ETA.
London. 26. apr. Nagu Genuast täna te
legnrfeeriwksi, on liitlaste ultimaatum toe
nelastele juba ivalmis. Et nüimaseid stmdi
da, rutemini oma otsust Wene wõlgade tun
nistamises audina, eksproprieeritud era
omanduse tagasiandmises ja tehtud kahjude
eest tasumaksmije asjus. ETA.
ZMHeM (etm KÄgMi posia
Berliin, 26. aprillil (Trj.). Tshitsherin
saatis Poola nmlisministrile Genuas märgu
kirja, milles ta Poola esitajate teguwiisi
Saksa-Wene lepingu puhul wõõrastawaks
nähtuseks nimetab. Poolamaa olewat nõu
kogude walitsust tingimisteta de jure tunnis
tanud ja Riia lepingus tüliküsimusi Wene-«IwftfK kokkuleppe teel lahendanud.
Rüül m\ aga Poolamaa GenuaZ samme as
tunud (Saksa-Wene lepingu puhul), millega
ta Aenemaalt tahab ära wõtta õigust teiste
riikidega wabalt lepinguid teha.

Z»>Ss«m fe'fa'K ö Tsse lWwrses.
Berliin. 26. aprillil. (Trj.). Inglise
seerimise kvnwentsiooni kinnitamise kohta.
teadete järele ajakirjanduse esitajatele Ge
Seadus ühekordse abiraha kohta tööta nuas on Lloyd George'i seisukoht Wene ja
töölistele ja nende perekondadele. Arnand Saksa küsiniuses järgmine:
ja A. Schulbach (tööer.) leiab, et see,
Inglismaa ei taha poliitikast osa wõtta,
kommunistide Pool! esitatud eelnõu, tõealuS mille tagajärjeks oleks, et Wene- ja Saksa
tel ei põhjene, sellepärast ei saa töokaitseksm
maa isoleeritutena ja viletsusse jäetutena
miSj«n seda toetada.
sunnitud oleksid lähemat liitu looma, mis
lääneriikide wastu oleks sihitud. Briti de
legatsioon olewat sellepärast otsustanud, we
Genua konverentsi ringkondades peetakse
nelastele uut memorandumi ära anda, mis Tshitsherini märgukirja nõukogude protes
edaspidiste läbirääkimiste aluseks wõetakse. tiks Saksamaa könvaldamise wastu alam
Geuua ko»wereuks.
Liitlaste konverentsi ringkondades toalit ksMmiSjonift, mis Wene küsimusi arutab.
seb arwamine, et wenelased selgelt wormnlee
Prantslcfed nöuewad nltU
Märgukiri olewat ka esimene energiline
riiud nõudmiste ja soowidega esinema saa samm nõukogude Venemaalt ühe wäikeliidu
maatumi eseepanekat Wene
wad ja oma seni tarvitatud hommikumaa riigi vastu.
msale.
kraamikmchmehe poliitikast loobuvad.
Liitlaste esitajate peale olewat märgukiri
ETA. London, 25. apr. Prantsuse pea
Et kindlaks teha, missugustel alustel we
üllatusena mõjunud. —r.
ministri kõne Saksa heakstegemismaksude ja nelKstegn wõiks läbirääkimisi jatkata, oli eila
ooo
Genira läbirääkimiste kohta Wene ning Sak õhtul liitlaste esitajatel tähtis nõupidamine,
samaaga tekitas täna Euroopa pealinnades millest Lloyd George inglaste poolt ja peen NahMAtelttdtt nõukogu uu? ?st<ngutejärk
suurt ärewust. Genuast teatair ise, Prantsuse minister Facta ning wälismmiiter Sckanzer
algumas.
delegatsioon nõudtvat ultimaatumi ettepane
£jtsalia poolt osa wõtsid. —r.
Berliin, 28. aprillil. (Trj.) Rahvaste
kut Venemaale, kui seda ei tehta, ähvarda
tiibtz» K»«k»D« UDttlb kokku 16. WWI G«KM.
LM?«S?e
tttfi**«ftfttn*
vad prantslasel ksnwerentsilt lahkuda. Lleyd
George ütles ajakirjanduse esitajatele, et
33triim, 26. apr. Prantsuse teaNte Me.
G«Ati w«!itmiuiSLer S»»«es.
Pamcarö kõne «lawat väga tõsine seletu», U «La ttitriikid« Hkv+btmytk Wr
kuid Britaemia «Sa «tsuStamed kiik admlich
xiitlc «Me iirnm
s€f.üntift, SS. «pr. (seSit
tarvitusele tovtta, -t Me dtzptzla «ata wnuiitamist ja K«tst»n«liseerittch ««Piip jõutzeS siia. GUHI.
toaks ei saaks.
omandi»Ste tw<riw«** wgastandmift. K«zu
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Eesti esitus «golfis.
11.

Prvegu on weel vaske selgusele jõuda ja
iseäranis ajakirjal, kes mõne walitsewa era
konna teenistuses ei seisa, kiti palju meie
esitus Rootsis siiamaani on suutnud ära te
ha meie transiitkauband. elustamiseks. Sel
ge on ju. et parweühonduse asi mitte ühe
päewa ega ka ühe aasta teha ei ole, ja teisest
küljest ei ole meil teada, et meie esimene esi
taja Rootsis kuidagi wiisi transiidi wõi kau
banduSasja oleks õhutanud wõi õhutada
suutnud. Tõsiasi aga on see, et suur osa
kaupadest mis Tallinna läbi Wenemaa poole
on weevenud ja iseäranis läinud ja eelmisel
aastal, on kas Rootsist Pärit, Rootsi kaudu
wõi Rootsi weoabinöudel tulnud, tvöi jälle
lepingu põhjal tulnud, mis Rootsis sõlmi
tud. Kellel meie äriringkondadega transiit
alal kontakti on olnud, wõib selleks tõendusi
siit ja sealt leida.
Kas arwatakse nüüd, kuS wöistlus tran

Helsingis wastolusse sattuda. Meie ei wõi täita, kuid sellepärast ei saa weel kinnitama
ei meie ringkondade pärast, kes kaubandusest hakata, et meil puudub tarwidus vriiiidi
dawad, weel wähem aga meie iildmajandus meie erilisi huwis.o Rootsis kaitseda. Ja kui
lise seisu ja huwide pärast lubada, et meie osawad ka ei oleks meie esitajad Sooiws.
taupstmim Rootsi kaudu wõi Rootsiga wä oleks liig julge tõendama tulla, et nad pare
heneks, ja sellepärast peame nõudma. watie niini meie kmwisid Rootsis juudawad kaits
esitaja, kes küll mujal elab, aga meid Noot ta, kui seda senised esitajad sea! hrnmd. Na
sis esitama saab, kõik ära teeks selle kauple gu näidatud, kardame meie. et see kaitsmine
kas täiesti saab puuduma, et wastolusid Soo
mise alalhoidmise ja suurendamise sihis.
Läheb aga meie esitaja selleks selgitus mes kui asumispaigas mitte wälja kutsuda,
tööd tegema Rootsis, kas ajakirjanduse insor wõi kui sellest ei taheta hoolida, siis wõib
mkerimise wõi muul teel, siis on wastolu seal. esitustöö Soomes iseenesest raskeks minna.
Meie majanduslise arenemise pärast, milsa tema tegewus Soomes saaks wäga ras
Ics kauplemine kahtlemata suurt osa mängib
kendatud.
Meie ei puuduta asja isikute seisukohast, ja ka edaspidi mängima saab. peame oma
reS Rootsis olnud, wõi Soome lähemad. kohuseks nende asjaolude veale tätzolepanu
juhtida. 1
Wõib olla, ei ole sellised esitajad Rootsis
Tallinnas, 26. aprillil 1922. a.
suuwuö kõiki nende pult pandud lootusi

teisel kaubasaadetuse! kas möm õnnetuse,
wõi ka prowokatsiooni tagajärje! wöiwad
olla, puhutakse wõistlejate poolt suureks
üles, w fui kord turg kaotatud ja wöistleja
enese sisse söönud, siis on seal raske midagi
ava teha. Praegu aga on turgude otsimine
ja turgude eest wöistlemine ägedalt käimas,
ja kui meie tahame midagi wälja wedada ja
ilma tväljaweota meie läbi ei saa. siis ei ole
parata, kuid peame endid wõistluswalmis
hoidma ia üheks wõistlemise abinõuks
on kahtlemata esituse pidamine kõne all ole
waS rngis.
Kordame, et meile ei ole teada kõik meie
esituse sammud meie kaubanduse kasuks
Rootsis, olgu see transiit- wõi otsekauplemi
ne, kuid oleks tarwilik järele kaaluda, kumb
SaA-Weue sõprus.
tuleb meie riigil? enam maksma, kas esituse
pidamine Rootsis, wõi Rootsi paigutamine
mõne teise meie wälisesitcvja alla. Meie ei
Üks wist Inglise leht kirjutas hil janduslisel kui poliitilisel wõitluSwäljal.
Kellele on see wõimalus, õigem, parata
si itteede ja kaubanduse pärast kaswanud, eel- ole weel kusagil ci näinud ega kuulnud, et juti, Saksa-Wene lepingu allakirjtltamist tnl
Pool toodud asjaolud sama kasulikult meile seda asja oleks kaalutud, iseäranis tema nra la kõige tähtsamaks sündmuseks pidada, mis matus senini saladuseks olnud? Peaaegu
kordnwad ka ilma kohapealse ja agara esita jandil sl ise tähtsuse küljest, ja sellepärast näib Parast sõjariistade rahutegemist Saksamaa kõigist nõupidamistest, mis senini Wenemaa
seta? Kuigi transiidi tee ilma meie waheta meile teatamal määral liig rutulik olewat see ja liitlaste wahel Euroopa meeli mallanud. ülesehitamise küsimuse arutamiseks peetud,
lituseta tuntawaS ojaS üle Rootsi on awane kõikumine meie wälisesituse kawaS, mis meie Ja tõepoolest, kui sündmuste suurust hin on Saksamaa osa wõtnud, wäbemalt aga on
nud, kas wõidakse kindel olla, et ilma koha- Rootsi iseseiswa esituse tegeliku faofcuui* nata kõmu järele, mis nad sünnitawad, siis teda teiste suurriikide poolt alati kui kõige
Pealse tööta meie esituse Poolt see tee alati peale wälja on wiinud.
wõiks küll arwata, et Rapallos, kirs Rathe mõjnwamat tegurit selles ülesehituse töös
sama kasulikuks jääb meie suhtes? ei
nau
ja Tshitsherin ühele Paberitükile ?õr° teadlikult silmas veetud. Ja midagi ei ole
111.
saa meie põhjapoolse wennasralpva ja ka
wuti oma nimed panid, pomm on plahwata loomulikum, kui see. Suurtööstuse riikidest
lõurtapoolse naabri wöistlus seal esituse kao
Ei ole üleliigne jume lisada, et eelmise und. mis meie planeedi wKrifema vaueb. asuv Saksamaa Wenemaale kõige lähemal.
tamrse tagajärjel iseäranis tuntawaks?
ga koos Rootsi esitamise panemine meie Juba pühadest saadik ei kõnelda ega kirjuta Tema wõib, peale toiduainete, pea kõike pak
Peale nende küsimuste aga tekib rida kü Soome esitaja peale, näib kahjulikuks wäär ta nähtawasti terwes ilmas enam millegist kuda, mida lagunenud Wenemaa praegu
simusi meie otsekohese kauplemise kohta Root sammuks muutuwat. Wõib olla-, ei ole Si muust, kui sellest. Kogu Genun ronwerentS
kõige hädalisemalt wajab, raudtee wedurist
siga. Meil on wälisturgu tarwis ja muu ged need teated, et meie Soome esitaja peole isegi on selle warju jäänud.
kurn vüksinööbini. Ja seda kõike odawama
seaS wõiks Rootsi meilt neid toiduaineid ühel hoobil on pandud ka meie esitamine
hinnaga, kui ükski teine maa. Temal on ka
Ja
ometi,
mis
on
siis
õieti
sündinud?
saada, miS meil külluses. Peale muu on Sbandinaawia rirkes, kuid ühel wõi teisel Kas ou ilmapoliitikas järsku ja ootama määratu! hulgal osawaid ja agareid imme
meie liha Rootsis turgu hakanud otsima, puhu! wõiks ehk järgmisi asjaolusid kaalu
tult mõni uus tegin: juurde tulnud, mis si. kes otse Wenemaal enesele wõiwad käe
mis tema! mujal puudunud. Teisest küljest misele wõtta.
aga näeme, et meie lihaasja ikka ja jälle
Oleme meie Soomega transiidi alal wõrst raSkusepunkti ta seniselt paigalt mujale äh külge panna uue elu loomiseks. Kõiges sel
Rootsi pool kahtluse märgi alla on wajuta lejad, nagu see wastuwaidlemata kindel on, wardab nihutada? Kas on senises jõudude les on Saksamaa seisukoht wäljaspool wõi st
tud, nagu oleks siin mõni loomataud lahti ja püüawad soomlased Rootsist tulevaid kau wahekorras, mis pärastsõjaaegsele ilmapolii lust. Ja ükski wöim ei suudaks takistada
me. Need kahtlustused ei pruugi igakord bahulkasid oma sadamatesse tõmmata, nagu tikale ta sisu ja sihi andis, mingi sügaw Saksa kaupe Wenemaale weeremaft, kui aga
wenelased nende eest. üks kõik mis kujul,
pahast tahtmisest tekinud olla, kuid meie esi see ka wastuwaidlemata kindel on, siis wõib muudatus tekkinud?
maksta jrnrdawad. Ja ükski wõim maail
Kõige
parema
tahtmise
juures
ei
saa
se
tusel on. niipalju kui sellest kuulda on olnud, sellest kahele sama selgele järeldusele tulla
tihtipeale ägedat tegemist olnud, et mõnda meie Soome esitaja töö ja tema tagajärgede da ega teist näha. On ainult kirjalikult do mas ei soowikski seda ka takistada. Selt
järjekorralist kahtlustust meie lihakaupade suhtes. Meie Soome esitajal tuleb siis kumenteeritud üks sihtjoon, mida Euroopa kust peaks siis Saksamaa wõtma need mää
dchtes jälle lahutada ja nende ainete sisse emma-kummat. walida: kas mitte midggj te poliitikas pärast Pödg juba onliarjutud ise ratud summad, mida liitlased talt söjakah
ha meie kaubandushuwide suhtes Rootsis, enesest möistetawaks püxnncu ön"Säk j ude heakstegemiseks nõuawad, kiti ta oma
/vedu Rootsi jälle wõimaldada.
'Megi juhuslised pahed, mis ühel wõi wõi kui teha, siis algusest peale oma asukohal sa-Wene waStastikune lähinemine nii ma- tööstussaadusi wälja ei wea?
Möödaminnes waatlesid nii mehed kui
naised surmamõistetuid paremalt ja pahe
malt. Meeste silmist paistis nürimeelsus
Jea» de la Hire'i romaan.
wõi julm rõõm. Naiste näod olid täiesti
Haupwmnn asuS kohe Wolffr woodi ja ükskõiksed: nemad ei ilmutanud kõige wähe
Corfati ette, nii et ta Sainclairi, Corsat'd ja matki uudishimu. Paljud läksid mööda, il
Piloud silmas wöis pidada. Ta waatas ma et nad pead paremale wõi pahemale poo
möödaminekut pealt. Paremas käes hoidis le oleksid pööranud.
Äkki lõppes tampumine sissetuleku ukse
ia automaat-püstolit.
„Ön fee ettewaatuseks meie wastu? küsis juures. Hauptman muutis kohta ja astivS
Sainclair endalt, wõi mõne oma mehe was wiimase naise järele. Enne kui ta wälja
w, kes... Kuid ei! fee wõib ainult meie läks, pööras ta weel kord Pead ja heitis
waStu olla. Nii siis Lutsifer ci kaitsegi prantslaste poole Pilgu, millest paistis wih
hauptmanni nägematu seinaga?... Ja mis kamine ja metsik rõõm.
Mõlemad uksed läksid nüüd ilma köbi
pärast jäetakse meile wabaduS mõtelda ja te
gutseda, kuigi kindlas ja kahtlemata hästi nata mresti kinni. Rongikäik oli lõpetatud.
walwatud wangikojas... Sestsaadik kui ma Aega, kui kaua möödaminek kestis,
SchwalzrockiS wiibm, panen ma tähele üks Sainclair ei mõõtnud.
Mitu meest oli? küsis ta.
teisele wastukciiwaid mõistatusi. Kui fee
Viiskümmend kaheksa, wastas Corsat.
wastukäiwus Lutsiferi poolt meelega on esile
Sainclair pööras sakslase poole.
kutsutud, siiS tähendab fee küll, et Lutsiferi
Wolff, ütles ta, kakskümmend kaheksa
wõim ci ole piiramatu?... Hm! Kõik see on
wäga hrnvitaw! Koigi põhjuste juure, mis rohkem, kui sina teadsid, sina ja kadunud
pärast ma elada ja wõita tahan, tuleb weel Ragh ühes arwatud... Pilou, kui palju oli
üks põhjus: ma tahan ära mõista need naisi?
Kolmkümmend! wastas Pilou.
mõistatused, seletada neid saladusi, ja mus
Oo! kui see ka kõik on, siis on see ik
tade teaduste pealt katet ära wõtta..."
Nii endaga kõneldes, pani Sainclair kagi suur jõud!...
Kelle tundmisest meil aga mingit kasu
möödaminekut weel paremini tähele, kui
Corsat ja Pilou ehk ka need küll wäga tähele ei ole, lõpetas Sainclair. Wolff!
panelikud olid. Tema ei lugenud inimesi,
Mu herra!
kes mööda läksid, sest ta teadis, et seda tegid
Mis kella ajal tuuakse meile süüa?
Kunagi ei tooda meile süüa, wastaS
Corsat ja Pilou. Tema waatles nägusid.
Peaaegu kõik olid tugewad mehed, kuid Wolff, meie oleme ju surma mõistetud. Meie
keegi ei saanud hiigla proportsioonidega ei söö ega joo enam. Meid ei tulda enam
hauptmanni wastu. Nende näod tunnistasid waatamagi.
keskpärasest mõistusest. Nad olid ükskõiksed,
Kui surmaotsus meie kallal harilikult
tröt resigneerunud. Paljudel olid toored ncod tähtajal täide saadetakse, siis peab see homme
ja julmid silmad. Nad astusid raskelt, taktis. sündima, kõik tänase õhtupooliku ja kogu öö
Kõik kandsid ühesugust tummi. Ühedel oli wõime rahulikud olla.
üks. teiste! kaks. kolmandatel kolm kollast
Wäga hea- Tänase õhtupooliku ja
öö tarwitame selleks, et siit wälja pääseda.
paela käikstel.
Siis särgnesid. ilma waheta, naised. Need Corsat! Pilou?
Peremees!
olid paksud Pöhja-Saksa tüdrukud wõi pikad
Kas teie tunnete oma pea täiesti
ja tugewad Helwetsia neiud Saksa kantoni
test. Nende! olid peaaegu kõikidel kohkunud waba ja peaaju selge olewat? Kas teil on
näod. Sainclair pani tähele, et nad olid selge teadwus oma lootusest, surma käest
peaaegu kõik wäga ilusad wõi wäga kenad, ära pääseda, ja oma tahtest, seda lootust
noored, tugewad ja proportsioneeritud. Nad teostada?
kandsid wärwirikkaid Tirooli rahwariideid.
Jah on. peremees! wastasid mõlemad.
Tubli! Kui teie tunnete oma mõis»
nagu neid kogu ilma musie-hallideS wõib
näha. Nende undrukud olid lühikesed, käsi tust tumenewat, oma lootust kaduwat, oma
warred paljad, nende iäe-Md j» iMd Dga tahet töhklewat, siis teatage selleit mulle
kohe! Oma ewfW!> flfrewWfaf, fnnfcawc
'.vasii wälialõigattld.
Lutfifer. 7

paremini tvastu panna, kui Lutsifer heaks
arwab meie waba otsustamiswöimet
ta. Ja nüüd peame ühe tunni rahu.
Jean de Sainclair Öönägija sirutas end
woodisse, sulgtis silmad ja lakkas mõtlema
kõige selle peale, mis temale oli juhtunud,
sest saadik kui PrillanL teda 7. mail kutsus.
.Kõigest üheksa Päewa oli sellest mööda läi
mld. Ja fui palju sündmusi, mõistatusi,
arusaamatuid asju selle üheksa päewa jook
sul!... Öönägija hakkas neid sündmusi
üksaawol läbi mõtlema, neid loogiliselt ii
duma ja nendest oletusi tegema. „Ta uuris
kaarti", nagu ta lühidalt ütles. Kaarti,
kus walgeid, tundmatuid maid rohkem oli
wärwilisi, läbiuuritud maid. Kuid wiima
sed ei olnud enam, nagu esimestel päevadel,
täiesti eraldatud üksteisest. „Mina hakkan
juba orienteeruma nendes kohtades?" ütles
endale Sainclair, keda see töö takistas eel
ieiswa piina ja surma wöimaluse peale möt
lemast.

Corsat ja Pilou olid end ka wälja siru
tanud ja, Woilffi suureks kohkumiseks, jäid
kohe magama.

Kui tund oli möödunud, äratas Sainclair
mehed jälle üles. Nad kargasid üles, hõõru
fid silmi ja olid kohe, nagu nad pidid olema.
Nende selgetest pilkudest ja nende naeratu
sest järeldas Sainclair, et nad ikka weel nii
sama w a b a d olid nagu tema ise.
Nüüd tööle! ütles ta. Wolff, seisa siuna
püsti. Pilou, karga tema otsa. Corsat.
anna mulle lõikaja. Ja walwa siis uste jä-rele. Kui keegi sisse tuleb, tapa ta ära.
Tapa kindlasti, pauguta browninguga.
Nüüd ei tule kellegile armu anda. Iga ta
kistus tuleb armuta kõrwaldada. Meie elud
ja teiste elud, kes meile on kallid ja kes
maailmale on kasulikud olenewad mäe
wõidust. Meie peatne wöitma. Wõi meie
sureme. Kuid sel wiimasel juhtumisel ei
wastula meie enam millegi eest.
Seda öeldi toonil, mis hingesse tungib.
Isegi Wolff oli sellest waimustatud, nii et
ta jälle julgust ja lootust sai.
Upp! ütles ta.
Atleedi seiscmdis. keZ ..inimpüramiidi"
kannab, oli Wolff selleks tugemaks aluseks,
mille peal Pilou ja Sainclair end üksteise
otsa püsti ajasid.
ÕKnägita osawateg kätes hakkas lõikaja
lage Mi tatffom...
ftfcw, Mli Zwtnmit...

Kuid äkki lõikaja ei lõiganud enam sa
Sainclair pahanda?:
Needmine!... Nägematu sein!...
Tema mõlemad käed tõugati tugewasti
ülevalt alla, tema pea ka. Ta oli oma põl
wi paenutanud ja tundis oma pead lakke
vuutuwat... Kuid päris wõlwlagi oli ühe
meetri wõrra temast kõrgemal. Oma käsi,
mis lõikajat hoidsid, ei saanud ta enam oma
Pea kohale tõsta?... Ta sai kohe aru, mil
les asi seisab:
Nägematu sein!... Maha!...
Ta hüppas laua peale ja sealt põrandale.
Pilou ronis Wolssi otsast maha.
Aah!... tegi sakslane.
Sainclair. Corsat ja Pilou waatasid talle
otsa. Ta oli nagu kiwinenud, nägu rahulik,
sümad ilmeta. Öönägija sai sellest aru; tema
wltsilised aimasid.
Olge walwsad, sõbrad! ütles Sainclair
wöimsa häälega ja wöttes onta mõlemate kä
tega neil wennalikult õlgade ümbert kinni.
Olge walwsad! Nägematu sein ümbritseb
meid. See on jultunud kallaletung meie
mõttewabadusele, meie tahtevabadusele...
Meie ei taha järele anda, meie ei anna jä
rele!...
Ta tõmbas neid tahapoole, istus ise sa
pani ka neid oma kõrwale woodi peale is
tmna.

Ta wahtis neile järgimööda otsa, ühen
dades oma hinge nende hingega, õhutades
nende energiat.

Kui ta neid nägi küllalt tugewana, hak
kas ta nendega kõnelema. Nemad wastasid.
Kui Wolff oleks kuulda wõinud, siis oleks ta
nerd kuuluud, pea tõsistena, pea naerwa
teua, meele tuloicnvat oma endiseid iväaitükke

Aafrikas, Okeaanias . . .
Et Lutsiferi kütkest pääseda, põgenesid
s_arn,law, Corsat ja Pilou oma mõtetega
mine.vikku. V
2c.c kestis tunde, päewa ja öö tunde siis
weel paeroa tunde.

Kõik need tunnid Sainclair, Corsat ja
f'on wenlesid. kõnelesid, kõiki oma jõudusid
ioffii wõtteõ.
. Enn oli neil janu. siis tahtsid nad süüa
la wunraks hakkas uni neile pääle kippuma
Nad hakkasid kartma, et nad wahest nõrke
wad ja ei jõua enam üht päewa waStu
panna.

(Äarnfc.)
•-
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Need kõik on aabitsatõed.

Sama enesest mõistetaw on see, et WeneMda Saksamaaga peab sõprust otsima ia et
ükski wõim teda pika peale faksaspbralikku
poliitikat ajamast takistada ei suudaks, ole
tades, et see poliitika temale kõige kasulikum
on. Seda teawad isegi prantslased. Ja
saksasobralik poliitika on Wenemaale kõige
kasulikum. Rääkimata poliitilisest toetusest,
mida niisugune, ikkagi weel wägew liitlane
talle pakkuda wõib, tõotab lähem wabekord
Saksamaaga Wenemaale ka wõrdlemisi lah
kemaid majanduslisi wäljawaateid, kui sõp
rus mõne muu suurriigiga.
üks on kindel; Wenemaa kui majandus
*lnte organismus on surdud. Kõik, mis
nõukogude herrad praegu suure! suul kõne
lewad Wenemaa tähtsusest ilma majanduse
tervendamises, on selles mõttes, milles ta
öeldud, tühi jirtt. Kommunistid deklamee
riwad kodus ja wõõrsi! Wenemaast kui min
gist aktiiwsest wõimust ilma majanduses
nii on Wene kaubandusline esitaja Leipzigi
messel lahkelt lubanud, et Wenemaa tahab
Euroopa ülesehitamisest osa wõtta. Tõe
poolest ei ole aga Wenemaa ega saagi mit
mel ajal ei mingi! määral olema ilmama
janduspoliitika subjekt, waid wõib olla ainult
selle objekt. Mitte see, kes teeb, waid kellega
tehakse. Peaaegu seesama, mis Kanaada
seitsme-kaheksakümne aasta eest, ainult selle

wahega, et minewi? ta tulewiku eduteel igal
sammul tüliks ees on, mida Kanaada! mitte
ei olnud. Ta peab paratamatult saama
wõöra kapitaali eksploateeritawaks, kes tolle
wöö wööle ja kingad jalga paneb, käskides
teda minna mitte sinna, klchu tema tahab,
waid kuhu käskijale kasulik; nagu omal aja!
olla öeldud Peetruse!?.
Seda kõike teawad ka wenelased ise wä
aa hästi. Ja sellepärast wõib kogu nende
püüe ainult selle Poole sihiind olla, kust ja

kuidas leida käskijat-eksploateerijat, kes wõi
malilult ivähe kardetaw. Selleks wõib loo
mnlikult olla ainult Saksamaa. Saksamaa
kaotas sdjas kõik, peale oma heas korras ole
wa tööstuse, oma inimeste raugemata töö
kule ja nende wõime wöõrastes oludes kii
relt kohaneda, jah, isegi wõõrasse rahwasse
ära sulada. Kõiki neid omadusi wõib ta We
ne majanduselu wirgutamiseks wiinmiele
kasulikult tarwitada. Kuid selle juures puu
dub tal jõud Wenemaad poliitiliselt oma kä
va alla suruda. Seda mitte nii wõrd wene
laste oma wastnpanekujöu, kui just wastu
mõju pärast, mida awaldawad selles sihis
teised suurriigid. Ja nii wõib Wenemaa
sõprusest Saksaznaaga wõita majandusliselt
wähemalt niisama palju, kui liidust Inglis
maaga wõi Prantsusmaaga, ei tarwitse aga
temalt karta seda poliitilist surwet, mis näit.
inglaste poolt paratamatuks saaks, kui ta
need mtie warjaagidena oma asju korralda

wat paraadi lähemalt näha soow-iwäd, Mi
wad omandada sellekohased auwõõraste pää
setäbed, mis raekojas müügil on a 1000 mk.
Auwõõraste Platsid on Peetri samba juu

seatakse.

res.

Kell 12 wõtawad siseminister, garnison
ülem ja linnapea paraadi wastn.
Kell 12.15 m. algab rongikaik. Rongi
kuik liigub Wabaduse platsilt Toom-, Wa!>a»
li° ja Troonipärija puiestee. Pika t. Raatu
se platsi ja Wiru tän. kandu Wene turule.
Kella 2—7 artistide ülesastumised täna
watel ja platsidel.
Kella 3—muusika tuletõrjujate or»
kesiri poolt WirMnärawa mäel.
Samal ajal mängib Kadriorus merewäe

Korjandused inlvalksdide päewal.
Sisemine korjandus lehtedega ärides,
pankades, asutustes ja eramajades algab ju
ba reedel. KarbikorjanduZ tänalvatel on 30.
aprillil ja 1. mail.
Sissennnek restoraanidesse ja kabareedesse

30. aprillil ja 1. mail on maksuline: alam
«määr 50 mk., milline sissetulek inwaliidide
heaks läheb. Samuti läheb inwaliidide ka
pitaali toetamiseks 30. aprillil toimepanda
wate lõbustuste pealt wõetaw lõbustusmaks.
orkester.
Inwaliidide päewa korraldamine on wi
Kella 1—%7 muusika sõjaministeeriumi lunnd ja tuntud seltskonna tegelaste käes
orkestri poolt Kaarli kiriku puiesteel.
sellepärast ei tule pidustuste kordaminekus
Pidustused lõpewad kell 7 õhtul.
kahelda. Jääb ainult soowida, et publikum
Tänawpidustllstcst wõtawad osa: must Pidustustest kõige elawamalt osa wõwks. ja
lafrte koorid, näitlejate trupid, orkestrid ja peaasi, oma weeringuid ohwerdamast ei keel
wia kutsuks.
Niisugused on peapõhjused, mis Saksa- wilepillide koor. Pidustuste roiooniks on duks.
Wene sõpruse iseenesest mõistetawaks kästi peaasjalikult kesklinn.
luwaliidide a«õtami«e.
Lendawad kabareed sõidawad ringi möö
waks wajaduseks teewad, mis ühelt poolt
Kõige ülewamaks numbriks 30. aprilli
ilmasõja, teiselt poolt Wene enesetapmise da kabareesid ja seltsimaju, kus nad etendusi
pidrrstnstes on inwalridide austcrmine, mis
rewolutsiooni tagajärgedest wälja kaswanud. armawad.
Nongikäigrsit ja pidustustest wõtawad osa järgmiselt sünnib.
Seda wajadust ja sellest tingitu» Wene-Sak
sa poliitikat ei kaotaks ka see, kui Rapallos 22 seltökondlist organisatsiooni, 7 orkestrit.
Peale paraadi lõppu Wabaduse platsil,
allakirjutatud leping tühjakski tunnistataks. 12 weoantot ja 3 kerget autot.
asetatakse wigastatud sõjameeste ühingu
Eraisikutel, kes oma sõiduriistadega poolt selleks määratud wabadussõja inwaliid
See oleks samasugune oluliselt suurema
soowiwad
rongikäigust osa wõtta, tuleb kell auawalduste saatel autosse. Auto liigub sö
tähtsuseta meeleawaldus, naM seda oli le
10
hommikul
Wene turule ilmuda, kus nad jawäe eskortide ja seltskonna esitajate saate!
pingu allakirjutamine just Genua konwe
teistega
ühinewad.
rents: nina all, kuna tõeliselt mõõduandwaks
rongikäigu eesotsas läbi tänawate.
Pääsctähed paraadile.
endiselt ikkagi jääksid tõeolud.
See tseremonii oleks auawalduseks kõiki»
dele
wabadussõja inwaliididele.
Nende tõeoludega rehkendada püüdes,
Jsiükd, iks Wabaduse platsil ära peetameie huwisid nendega kokkukõlasse wiia peab

olema ja jääma ka meie wälispoliitika täht
samaks käsusõnaks ja eesmärgiks. Kerge see
ei ole. Kuid ta on paratamatu, kui oma
riiklifele iseseiswusele tahame püstwat alust
luua.

Ces!l klwbsuhvz Vsnemmga.
KaubanduZ-tööstuse ministeeriumi kan
bandusosakond awaldab järgmise teadaande:
Märtsikuu jooksul ei ole Eesti äride esi
jajad Wenemaal ühtegi lepingut teinud.
Sisse tulid kaubad ainult endiste lepingute
täitmiseks. Läbirääkimistel on suuremad
pakkumised Eesti äride poolt põllutööriista
de ja söögiainete peale wastukauba eest.
Kaubanduse soikumine on seletataw uue
wooluga, mis wäliskaubanduses Wenemaal
praegu walitseb. Et see wool ärilist läbi
käimist Wenemaaga uuele alusele sunnib
seadma, siis on kasulik uusi põhimõtteid li
aemalt tunda.
Kuni tänawu aasta märtsikuuni oli 1919.
a. wäljaantud wäliskaubanduse reguleerimise
dekreet makswel. Dekreedi järele oli wälis
kaubanduse komissariaadil ainuõigus wälja
maaga läbi käia kaubanduse suhtes. Kuid
toiduainete ja tööstusmaterjaalide puudus,
mida Wnjeshtorg kõrwaldada ei suutnud,
sünnitas ägedat Wnjeshtorgi arwustamist,
mille tagajärjel üksikud riigiasutused ja koo
peratiiw-ühisused wõimaluse said wäljamaa

orkester 1. reaalkooli ette.
Kell 11 koguwad kõik gioustustest osa
wõtjad organisatsioonid ül>eS orkestritega
Wabaduse platsile, kus nad paraadiks üles

ZMim llu«a«e!Z!sgu koosslet 2b. ase Ml.
Juhatab M aasing.
Esimesena tuleb arutusele linnapanga
1921. a. aruwnde kinnitamine.
Mitmed ivolinikud leiawad, et linnapmr
ga tnlrrd on liiga wäikesed, eriti siis, kui ar
wesse wõtta madalat üüri, mis Pan? oma

res- ja nõusolekul. Jseseiswalt, aga siiski ruumide eest maksab.
Wnjeshtorgi kontrolli all, töötab wäliskau
Etteheidete peale wastab limwpev, seleta
banduses TsentrosojuS. Selle konnal annab dcs, et panga tegewust piirab wäike põhika
dekreet wõimaürse ka eraalgatusele wälis piw-ckl. (2.000.000 mk.).
kaubanduses töötada aktsiaseltside kaudu, mis
Pikemate läbirüäkilniste järele kinnita
riigiasutused erakapitaaliga koos wõiwad takse aruanne.
Samuti kinnitatakse ka linna pandimaja
asutada. Seejuures tuleks wee! tähendada,
et praegusel ajal iseäranis terawalt silma 1922. a. lisa eelarwe 610.000 m. suuruses.
Järgmine päewakorra punkt kantselei
paistab Wnjeshtorgi tendents otsekoheselt il
ma waheltkauplejateta wäljamaa kaupasid uaksu sisseseadmise küsimus tekitab kest
osta, seejuures poliitilisi ja majanduslisi ees ani d waielu.fi,
Lnw. Tulp (s.-d.) kardab, et maksu lä
märke silmas pidades. Wäljamaa äridega
tehtud lepingutes äratab tähelpanu, et neis biwiimise kulud sama suureks tõusewad, kui
kaunis laialt Wenemaad krediteeritakse. Nii tulud, peale selle läheks asjaajamine keeruli
ostis Wnjeshtorg Norramaalt kõik selleaas semuks ja hulk asjatut kirjawahetust tuleks
tase heeringate püügi wälja, kusjuures lõpu plure. Sellepärast tuleks maksu sisseseadmi
arwe 1921. a. suine! tuleb õiendada. Niisa ne eitawalt otsustada. Hääletamise! otsus
ma on Rootsist masinad ja masina jaod os tati maksu wõtmine 1. maist teostada.
teatud krediidiga 2 aasta peale. Ühe Inglise
Jsikumakslt wõtmise küsimus.
firma lepingus on krediit ette nähtud ühe
Linnawalitsus on ette pannud 1921. a.
aasta peale. Kui selle olukorra juures tähel puudujääkide katmiseks iga isiku pealt, kes
panna, et lepinguid nõukogude rahas enam linna piirides 1920. a. tulumaksu maksjate
ei kinnitata, siis peab otsusele jõudma, et nimekirja olid üles wõetud, ühekordset mak
Eesti tväliskaubandusele Wenemaaga lõpp su wõtta 250 m. suuruses. Maksust oleks
äride esitajatega otsekohesesse ühendusse as on tehtud.
wabastatud need, kelle tulumaks üle 250 m.
tuda ja lepinguid teha, mis Wnjeshtorg sun
Sellele wastawalt wõib Eesti kaubandus ei tõusnud. Sel teel loodad linnawalitsus
nitud oli kinnitama. Et neil asutustel wä Wenemaal ainult oma Põllutöösackdustega ja 5.000.000 mk. sissetulekut saada. Tekkima»
liswaluutat ei olnud, siis tehti need lepin tööstuse produktidega esineda, mis waluuta pikad wnielused. Lnw. Mürk (majaom.)
gud enamasti nõukogude rahas. Selle taga wõi wastttkaupade wastu müüakse, ehk ta leiab, et makS õiglane ci ole ja tuleb tagasi
järjel hakkas Wenemaale suuremal hulga! veab lähemaid ühendusi wäljamaa tööstusega lükata; stdasama toonitab 5a Tulp (s.-dd
kaupasid sisse woolama. Järjekindlad uue looma, mis Eesti äridele wõimaldaks sama Maksu tagasilükkamise poolt kõnelewad weel
majanduspoliitika poolehoidjad hakkasid ka del tingimistel, millel wälisturg ostab ja paljud, kuna' linnapea ll ess o n ja lnw.
wäliskaubanduses takistawa riigimonopoli müüb, Wenemaaga kaubelda.
D r e w e r 5 linnawalitsuse ettepanekut tait
kaotamist ja eraalgatusele wabadust nõudma,
sewad. Hääletamise! saab ettepanek 21
Siin
tuleks
tähele
panna,
et
sega-aktsia
seda rohkem, et riik ainult riigitööstuse ja
häält poolt ja 21 wasiu; kuna juhataja oma
üldiste riigitarwiduste eest hoolt wõib kan keltsi asutamine kaubanduse wõimalust märk hääle,
poolt annab, siis tunnistatakse isiku
sa
kergendaks,
sest
seeläbi
awaneks
tee
sisse
da, kuna uue majanduspoliitika läbi elule
maks wastuwõ e t u k s.
ja
wäljaweole.
Km
citawalt
wäljamaal
(ise
kutsutud eraettewõtted ilma wäljamaa läbi
käimiseta areneda ei wõi. Vabakaubanduse äranis Inglismaal) nende segaseltside peale
Kinodelt lõbusiusmaksu wõtmise korra
muutmine.
eestwõitlejad wiisid asja nii kaugele, et juba waadatakse, peab siiski tunnistama, et Põhi
olla wälja töötatud dekreedid, mis eraalga kapitaali mahutatud raha suuri kaubanduse
Kuna Praegune lõbustusmaksu wõtmise
tufele laia wabaduse iseäranis söögiainete wõimalusi awab. Seejuures ei ole see sum süsteem kuritarwitusi ja rahulolematusi on
ma kuidagiwiisi hädaohus. Senini kinnita
sisseweos Pidi andma.
ellu kutsunud, otsustas linnawalitsus seda
Praegust korda wõiks järgmiselt definee» tud aktsiaseltside põhikirjades (üle 18) on ette muuta.
rida. Kõik wäliskaubandus jääb Wnjeshtor nähtud, et wäliskapitaal wäljamaa panka
1. maist s. a. algaöes kawatsetakse lõbus
gi walwe alla. Wnjeshtorg realiseerib ise sisse maksetakse, nii et Wene raha Wenemaal tusmaksu wõtta mitte enam piletite waid
seiswalt riigi eksportkaubad ja ostab üleS ja wäljamaa! töötab, kusjuures juba seltsi platside arwu pealt, kus juures iga tooli
kaubad riigi sisseostu plaani järele. Riigi juhatus selle eest hoolt kannab, et ekspordi pealt wõetaw summa toolide arwuga ivastutööstuse saadused ja muud trustide eksport ja impordi wahel alati soowitaw wahekord Pidises proportsioonis on.
kaubad realiseerib Wnjeshtorg kommisjoni oleks ja et wäljamaa kapitaal igal ajal We
Läbirääkimiste järele kiidab wolikogu
aluste! ja ostab saadud summa eest wälja nemaalt ekspvrteeritud kcyi.padeya oleks kae linnawalitsuse ettepaneku heaks.
tud. ETA.
maa kaupasid wastawa asutuse esitaja junMaa-alade obrokile andmine.
.st-.cgi Ed. Pohl oli linnawalitsuselt
»nd Walli ja Müüriwahe tän. wahel asuwa
30. gpr ll l s. Q. ivwaliidHe h?a's wimWandamsle V'.S«s
li n n a mii Ur i all olewat maa-ala obro
lusle ka««.
kile anda, ja müüri selle mahakiskumiseks,
temale ära müüa.
Kell 10 hommikul kOlSivad r«nzikäigust
miiür minna Pohli knmdist
Dinowune inwaliidide päew tõotab Tal
läbi M wkiSäadg »»i« ehitamist.
'innas suurejoonelisemaks pidnpäewaks saa »s«w»twa» Mutod ja muud föisuriistad Wene
turule eite. Sinna kvgn
!v."ftu läinud aastal. Sellekohase konntee
TõnP» ?äH»O päkad wmckused. Toonitati
noolt iväljatöotatud kawa järele kupmek? 80. ncwad ka nntmed orkestrid.
Kell ¥A\ ilmuwad skaudid ja merciww
aprilli pldMtused järginiselt:

mitmelt poolt, (Tomp, Tulp j. t.) et ei tohi
linna ajaloolisi müüre kxiwitada; neid peaks
igal wõnnaülse! pukitama ala! hoida ja nende
omapärast ilu nähta wa-le wua. Arhitekt
Pärna (ehitusosakonna juht) seletab, et
sellel müüril mingit ajaloolist wäärtnst ei
ole. see olla peidetud majade wahele, lagmw
nud jne.
Lõpuks otsnstakse müüri mahakiskuinine
ja maa-ala obrokile andmine jaatawalt. Sa
muti antakse a.-s. Lutherile Wcerenni tän.
2053 ruutsüllaline maa-ala obrokile.
Liiklemata waranduse omandamiseks Wit
tenhofi tän. 10 määratakse 290.000
kehwadele kodanikkudele maksuta tmmpiletitc

wäljaandmiseks 50.000 mk. krediiti.
Mõlemad küsimused otsustati Pikkade ja
üksikasjadesse minewote waielnste järele.

EndlSwle linnateenijatcle Ostermanni
le ja Lmker'ile iibes perekondadega määrati
2500 ml. ühekordset abiraba.

Edasi anti Rootsi kuningliku tsirkuse oma
mkule Palmgren'ile
tsirkuse awamlseks

Merepuiesteel Kanuti Gilde aias luba.
Lobustusmaksuks määrati iga etenduse
pealt 10.000 mk. Ühtlasi anti luba tsirkuse
hoones alkoholita einelauda awada. Türki? se hooaeg on 15. maist kuni 15. septembrini.
Kõrtsid ei leia armu.
Limmtoalitsus on wolikogule esitanud
0.-ii. paline Jaani t. 8 Põhja panga
maja keldris restomani awomiseks luba an
da. „Sa!wc" tõotab rahwast sööta ja joot«
wördlemata odawalt, kui seda teised on tei
nud.

Linnawolikogu leiab, et Jaani kirik ka
ilma kõrtsita wõib püsida ja lükkab palws ta
gasi.

Samasugune saatus sai osaks P. Wsisa
ki palwele. Piirita! tema päralt olewas kod
wimajas alkoholi müüki lubada.
Wolikogu jäi attnamiiele, et Piirita! jat
kub ka ühest kõrtsist.

Tagasi lükati ka P. Sepperi palwe, Balti
jauina einelauas õllemüüki lubada.
Päewakorras edasi minnes wabastati lõ
bustusmaksust terme rida pidusid ja lubati
mõnele wäljamaolosele Tallinnas liikumuta
warandust omandada.

Ameerika Punasele Ristile otsustati, te
gewnse lõpetamise puhul, tänu-aadress andet

ja määrati selle juureS tekkiwateks kuludeks
120.000 m. krediiti. Samuti otsustati tä
nn awaldada lady Pageti missioonile, kes ka
oma teaewuse Tallinnas lõpetanud.
Järgnewad terwishoiu kuraatorite ja äri
ning töökaitse kommisjoni liikmete täienda
wad walimised.
Uue linnanõuniku kandidaadiks R. An
troposfi asemele seatakse Saksa rühma Voolt
üles keegi M a y d e l.
Et kandidaat wolikogule tundmatu «m,
wõtab Saksa rühm walirnise päewaD»rr«st
ära.

Koosolek lõpebkeL 10.16 m.
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Rahvamajandus.
Tööpuudus LSKmaal.
Nagrr ..Segodnjast" loeme, on Läti töö-minister ajakirjanduse esitajaid tutwustannd
Läti töötatööliSte kiisimusega, mis trummel
ajal olla terawama kuju wõtnitd.
Käsitades tööpuuduse põhjusi, arwanud
minister nende kohta nii:
Eelarwe kärpimise tagajärjel on tunta
ivalt piiratud ja suuremalt jaolt katkestatud
omawalitsuste algatusel tehtawad tööd. Üksi
RiiaS on 2500 töölisest, keS olid omatvalit
suSte tööde juures tegewad, labti lastud
1200. Samuti on wähendatud töötatööliSte
palka meestele 8V r. kuni 6V rublani päe
was. naistel 60 r. 45 rublani.
Tööta tööliste'arwu juurenenrine on tõ
sine ühiskondline õnnetus, mis praegusel
ajal omane kõigile Euroopa maadele, ja saab
arwatawasti weel kaua kestma. Sellepärast
on täiesti arusaamatu, kuidas mõned ajale
hed wõiwad küsimust nii kergelt wõtta —>
nähes temas ainult tööliste kuria tahtewõiMu tagajärgi.
Peale üldiste põhjuSte awaldawad töö
puvditse suurenemise peale Latwijas mõju
kohalikud põhjused sõja häwitused, hulga
line pagulaste tagasitulek, ning wiimasel
ajal riikliste ettewõtete likwideeriminc. Me
baaniliselt waheneb eelarwe. Kerge südame
ga kustutatakse maha krediit majandusliste
le ettewõtetele ja ei mõelda selle teo tagajär
gede peale. Toatawat mõju awaldab ka sõ
jawäe demobiliseerimine ja riigiteenijate
koosseisude wähendamine.

Niiwiisi ühest küljest kokku hoides, oleme
sunnitud teiselt poolt tegema liig suuri kii
lusid.

Senini en Kalits us annud omawalitsuste
tööde toetuseks 50 miljoni rubla. On tehtud
mitu wäärtuslist tööd, kuid üldiselt wöttes
ei ole tööd küllalt süstemaatiliselt organisse
ritud. Kui krediiti saadakse jao kaupa suure
waewaga, on wöimata teha kindlat plaani.
Ms puutub tööliste eneste tööwiljakusse,
siis on ta harwa wähem rahuaja normist.
Ab lamad.
Hellel ei ole hale süda näheZ kannata
sind? '
Wõõras on, kui näed halastamatust.
Wõöras oli esimest korda kuulda: Jõuetu
Peab kaduma!

Darwinistid kiidawad Sparta kombeid,
kiis nõrgad lapsed kohe peale sündimist hei
oetud kuristikku. Teised ütlelvad: Sellepä
eost ei suutnud ta waimliselt wöistelda Atee
uaga. Suurwaimud ei ole mitte ikka tuge
wa keha sees.

Nietzsche heidab ristiusule ette, ta olla
Palju nõrkust käswatanud.
Mis teha siiski abitutega?
Nägin ühes ausaS haritud perekonnas
waest närwilist optanti. Ta oli oma isa ja
ema pidanud maha jätma, sest formaalsed
takistused olid liig ülesaamatud. Meie noor
optant kannatas raskesti selle all. Ta ei
suutnud tööd teha. Raha ei olnud. .Hale
duse pärast söödeti ja joodeti teda paar kuud.

Minu sõber on wäga wiisakas ja ei haawa
kedagi kergelt. Kuid pea kuulsin teda üsna
küüniliselt oma kaitsealuselt küsima, wiimase
Ndaldamise peale: Missugune enesetapmise
wiis peaks kõige parem olema?
Mõne aja pärast oli optant kadunud. Te
ma südamepiin kaassüü wanemate wõi
maliku surma pärast sai wäljakannatama
taks. Ta läks tagasi ja tõi wanemad ära.
Ta leidis neile ka korteri. Karakteri ausa
meelsus oli wõitnud. Minu sõber teda enam
ei näinud.
Minu sõber pole rikas ega jõickas. Aga
muidugi on kohustused wanemate ivast::
wuremad. Eks ole liig kodanline midagi
nõuda, kaS wöi moraalsetki ainult jöue
!uma, abituma käest. Jõle tcinuwölg? Was
tutan, seda mu sõbral ei ole. See ei olegi
wiimaks mete probleem, waid ainult tükk
kardinat, nogn päewapildi töökoja lae kül
jes.

Kas abrtu on abitu?
Ma iillesin warsti oma sõbrale: Selle
jõuetuma sees on määratu jõu tagawara. Ja
oligi.
„Mu sõbrad, saage kalgiks, saage kalgiks,"
utleS Nietziche.

Soswitan toaga sellekohast lektüüri hale
jmsüdainliSLele, wift hajameelsetele, nagu
nüüd öeldakse.

Terive rida kogemusi kõrgis warwides za
mtwkl „***»" kotta. Jlnk

Isegi pärast seda, kiri töötasu wähendati.
nagu näit. Riias, kus palgad on nüüd poo°
lewörd wähemad eraettewõtete palkadest, ei
ole tööwiljakus langenud.
Peab järjelikult tunnistama, et suur ena
mus tööta töölistest wötab oma rasket j ei
sukorda wäga tõsiselt ja on walmis wasttr
tootma tnissugust tahes tööd. Õnnetus on
selles, et meie n. n. erapooletud ametiühistr
sed jn teised paheurpoolsed grupid püüwoad
kasutada töötatööliste seisukorda oma poliiMiüte eesmärkide suhtes, hoolitsedes just
kõige toähem tööta tööliste kasude eest. Nii
suguse tööpuudusega spekuleerimine ongi te
kilanud mitmel korra! ärelvat meeleolu Riias
ja Liibawis ning on takistanud katvakindlai
tööd.

Soti tööministeerium wõtab arweSse kõik
ajakirjanduse tõsised näpunäited. Kõige
pealt käib see nõuande kohta kasutada
tööta töölisi põllutöö alal. Ministeerium
saatis wälja ankeedi selle küsimuse selgita
miseks. WastuS on tulnud 75 prots. toal
dadelt. Nende wastuste järele on käesole
wal aastal maale waja umbes 20.000 töölist
(meestöölisi 0000, naistöölisi 7000.
karjaseid 4000). Paljudel tagasi saadetud
ankeedi-lehtedel on peal märkus, et linna
töölised ei kõlba nutate, sest et nad ei oska
teha maatööd ning esincwad liig suurte
nõudmistega.

Mis puutub palgasse, siis teenib omawa
litsuste andmete järele meestööline aastas
22.000 rubla (maksud natuuras übes arwa
tud), naistööline 13.000 r., karjased suwe
eest 7000 r„ poisikesed 13.000 ja tütar
lapsed 7000 rubla.
Need teated anti edasi tõötatööliste esi
tajatele, keS tunnistasid nad ivastuwõetawa
teks, kuid tähendasid, et kõik tööpakkumised
maalt tehakse palju tvähema palga alusel.
Teisest küljest on ankeet tekitanud ärewust
LalutööliSte keskel, kes teatawad, et enamas
jaos maakondadest pole tööjõududest puu
dust, ja et peremehed ajawad juba nüüd
halastamatult wälja töölisi ja rentnikke.
ja huwitaw materjaal. Kõige rüütlilikumad
inimesed- kõige aatelisemad õiguse eestwõit
lejad, kõige selgema pilguga arwustajad,
kõige liikuwama iseloomuga, kõige kärme
uia orientatsiooniga. Enamiste hüsteerili
sed, närwilised, iväga tundelikud, geniaalse
iseteadwusega. Nende orm on leegion.
Tööd teewad õige wähe ehk ainult kõige
minimaalsema osa. Nende hingelaad, meele
haigus ja «suured kannatamised" ei lase neid
rahulikult tööd teha.
Kui neid aidatakse, on nad algmes isegi
rõõmsad ja tänulikud. Pärast harjuwad sel
sega ja „kohanewad" loomuliku ning õige
nähtusega.

Siiski paris õige ta ometi ei ole: abi,
mida nad maitsewad, tundub ikka puuduli
kurn. Ei ole enam tunda esimest hoogu, esi
mest armastust ja kaastunnet. Inimesed
lähewad kalgiks.

Kord ammu ütles keegi õrna südametum
n istus ega inimene (wift on tuhanded seda
ütelnud ja miljonid mõtelnud): „Mis on
kerjajale kümnest kopikast, kui ma teda tõ
siselt aidata ei saa?"
Seep see lugu ongi, ..tõsine" waene ei
tahagi muud kui raha. Tõsine abi on talle
wastik.

Lugesin kord imestusega suurepäralifest
..waest" mängimisest Berliinis. Hale ja
laialine kirjawahetus tõi osawale emale nii
paljil kokku, et tütar peenema seltskonna
peenematel pidudel käis kõige uhkemais riie
tes. Hulk seltsisid toetasid abirahadega,
kurni kord sissekukkumine tuli.

Mis see meisse puutub?
Ega meid ei puuduta need smrmmd, mida
kerge käega sarnastele ivälja antakse. Eks
see ole eraasi. Ega riik ja ühiskond oma
raha nii ei raiska.
Mitte ohwerdatud ega raisatud raha eS
waewa meid sel Puhul. Rahatarwitamine
nõuaks Paljugi parandusi mujalgi. See
on suur ja tähtis iseküsimus.
Meid maewab abituse taha peidetud, tar
üritamata jõud. Kas see pole ka rahwa wa
randus?
Dickens ütleb kusagil ilusasti rikka ih
nuskaela Scrooge'i kohta: ..Keerulistel ra
dadel läbipugeda inimeste murrust oli te
male pähkliks (eluprobleemiks)."
See on ka see suur eralõbu, mille teosta»
mist maitsewad otse küüniliselt meie wctesed
«jõuetumad". Seda evalSbu tunnewad nad
kni elnCMtJet. Aa Smft iii sa Ohw«ch«S Wta.

Peab tähendama, et mõned peremehed
loodawad, et walitsus saadab neile töölist
maksuta, omal arwel. Sellepärast tuleb ar
wata, et tarwiTminetvate tööliste anv on
liig suurena näidatud.
On pakutud uusi linna omawalitsuse töid.
Ametkondadewahelisel nõnpidainisel, millest
osa wötsid linna esitajad, tuldi otsusele, et
tööde jätkamiseks kuni mai keskpaigani on
waja 8 miljoni rubla. Tahetakse lõpetada
algatud tööd, remonteerida Rahtvuslist Oo
perimaja jne.
Kawatsetakse wäheudada tööliste palka
sid. kuid selle kawatsuse ellu wiimine wõib
esile tuua demoralisatsiooni ja muuta töö
liste sisukorra weel pahemaks.
Arwatawasti awatakse suwel mõned tvab
rikud. Näituseks lõpeks Dünaburi raudtee
töökodade ja Liibawi sõja-töökodode awami
sega nendes rajoonides tööpuudus täiesti.
—GT.—-

jaali oli aasta alguses 750.000 standartr
kuna 1921. a. alguse! 900.000 standarti oli
Saeweskid töötawad praegu ainult 45%
sellest, mis nad töötada toöiksid. Masina
tööstus kannatab Saksamaa wöistluse all.
Paberiraha hulga wähendamine NorraS.
Jaanuarist kuni märtsini on Norras Pan
gatäbti 24,7 miljoni krooni käimast ära wõe
tud.

Belgia tööstuse raSke seisukord.
Inglise lehtedele kirjutatakse, et Belgie
tööstuse raske seisukord edasi kestab. 2Blu
zamaalt on mõned suuremad tellimised tul
nud, aga need ei too tööstusele palju ker
gitust. Masinatööstus tunneb iseärani-:
raskusi. Tähtsamates wabrikutos töötataksi
lv—76% wähem kui enne. Tööliste palka
sid wähendatakse.

Tolli kõrgendamine Hollandis.
Hollandis tõstetakse tolli wäljamaalt siS
feweetawa ivarske ja külmanud liha pealt
niiwiisi, et 10% sellest sirm mast tuleb maks
ta, mis Hollandis oma wärske liha turu:
maklab.

Wiljade seisukord Prantsusmaal.
Prantsuse põllutööministeeriumi arilandt
järele on Prantsusmaal tänawu taliwiljai
orased rahuldawad, aga mitte head.

llueudage wüblmala
.Tall. Teataja'
tellimist,
elle teMmisseg aprilli kuuga
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Majandusline seisukord Rootsis
ei ole wiimasel ajal paranenud, kirMatakw
„M. r-v. Eommerc.": Tööta tööliste arm
on siiski aasta algusest märtsi lõpuks mõni
künimend tuhat wähenenud. Arwatakse, et
märtsikuu wiimasel nädalal oli kõigi organi
seeritud tööliste arwuga wõrreldes tööta
tööliste arw 34,8%. Müümata puumaterSr - , .. ,
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Malmi- ja terasetööstus Inglismaal.
Aasta tagasi Pani söekaewajate streik tea
ive Inglismaa malmi- ja terasetööstuse seis
ma. Sel aja! oli ainult 101) malmitegemist
ahju töötamas, kuna neid 1920. a. üle 30L
töötas. Temsewabrikud töötasid ainult 4t
prots. sellest, mis nad enne walmiStasid.
Nüüd märtsikuu lõpul oli jälle 107 ahju töö
lamas.
Kaubanduse piiride ärakaotamine.
Väljamaa lehtede teatel on peale 80t
pangaomaniku, töösturi ja kaupmehe Genuo
konwerentsile märgukirja saatnud, milles
kaubanduse piiride ärakaotamist nõutakse,
lest wiimasel ajal on kaubandusele ikka roh
kem kitsenditsi tegema hakataud.
ooo

,

Olid su kuulsad kord santide wabrikud,
kus lapsi meelega wigastati haleduse wälja

Parem juba puhas kehatöö mitte sur
rogaat.

Haritlane raiugu waholdnseks puid, roo
ligu
lund, hangu aeda, istutagu kapsaid,
Kas meie saamatumad pole, ainult mii
kaewagu
peenraid. Elukutseline spordimees
sakamal kujul, samasugune ettewõte, muud
— NXiimlinc wöi kehaline edendagu po>
iüi ilma organisatsioonita?
Aga rehkendage wälja, missugune jõud rem tlirbatööstust. simrendagn kodumaa
tüttejöudu.
ühiskonnale niiwiisi kaduma läheb.
Tööjõu korraldus on suur probleem, ise
Kui osad wahetatnd oleks, küll needsamad
öränis
meil.
abitumad ivalitseks kodus ja riigis hoopis
Kuidas
see tuleb, et tööjõu puudus meil
koredama käega, km nüüd walitsetakse.
Ma julgen wäidata: See on waim, mis aegamööda kaob. Ega demobiliseeritud sõja
kõige soodsama pinna loob kommunismile. mehed ja optandid ometi nii suurt muudatusi
tihe aasta jooksul suutnud tuua.
Ideaalsus ei tohi pime olla.
Muidugi, parandab loomulik elukäik ka
HeategelmlZ ei tohi õnne peale talitada. olusid häda abiga.
Marodöörid ei ole mitte kõik miljo
Aga kõlbline tunne nõuab, et meie, mit
näärid.
te ainult kui üksikud, waid fui ühiskond, kui
Nende maim ulatab kõige madalamaisse riik, Hädasunnist kõrgemal seilaksime.
kihtidesse. Varanduse mõõt ei tee
Meie olud nõrvawad suurt pingutust.
wahct, kui waim on seesama.
Mõtelgem tulewiku peole kaugele
Vaimu terwendamine on esimese järgu eite.
probleem. Töö wiljakuft tuleb ka sellest kiil
Millest hakkame elama?
jest ivaadelda.
Kas poome ikka naabrite uksehoidjaks
Sõjajooksikuid nuheldakse. Tööj o o k jääma?
sikitic kohta pole mingit kontrolli.
Meie ci saa kõige praktilisemaid, hädali
Isegi Venemaal seati töömobilisatsioon semaid küsimusi lahendada, ilma moraali
sisse. Oma! ajal karistati seltskonna tööle uuendamiseta, wäsimata alalise puhastuseta.
määramisega.
Mere oleme waesed.
Ainult wangimajades on neil mitusada
Ärge pidage rikkust iseenesest mamme
inimest. Mitu korda rohkem tööjooksikuid on naks.
wabalt liikumas, ühiskonnale koormaks.
Olgu rikkuste alustega kuidas on. Aga
Nii ei saa tagaajada intensiiw-ct kultuu üks tingimus on kindel: ilma tööta kaha
ri. Sest terwe intensiiwsus läheb intensiim ncb seegi mis oli. Töörohkus ja headus on
kutsumiseks ja armuannete suurendamiseks.

sete izamatiite nahka.

kõige suurema tähtsusega.

Kuidas seda mõista? KaS on see õige
Nüüd rehkendage. Kas on suur wahe,
tvõitlus elu eest? Tööpölgajate poolt wõi kui üks miljon inimestest töötab päewas 8
Snnetirmate halemeelsete idealistide pooli, wöi 10 wõi 12 tundi? Summa näitab seda:
?es oma töõwilja ikka eilujõulistele abituile Vahe on päewas 2 kuni 4 miljoni tundi.
ohwerdama peawad?
Päewas! Seda ainult lvMspidi. Siis aga
Abitumad peawad ometi endid ka orga tööheadus seestpidi.
niseerima habrama, et nende lüpsilehnmd
Meie rahwa warandus wöib
i välja, ei sureks.
poolteist kuni kaks korda ruie
Eh? wastirpidi tööjõnlised, töö himul i :n in i kas w a d «ai.
, sed peaks endid kindlustama ühekülgsete
Wõi jätame saatuse ja üksikute hooleks?
eluhimul iste mastu. Paistab, et senine
Siis edeneb wana moodi marodööri
jpotus tööandja ja töötegija wabel igane-- wa:m lvaeste ja rikaste juures.
vm, mananema hakkab.
Meil on maa nälg. Mehs~ kahaneb Tur
was wedeleb. Raha ei jäiku
Iga tööline ei ole tööline.
Wõtke kokku. Muretsege ulewaateid.
Töö peab ennast moraalselt puhastama.
Attmline elu peab kehalise tööga kokku»
. Äratage huwi.
Matte seatama.
Tehke köit kodanikud praktiliselt riigi aktsia
pole siMse järele waja.
nääribeks. Wahest kaowad kornmimistlise
Spaettttched ei ttttks esnlttchWch sl, Mwt,t imtm: wiimafedki jälied.
iml
oe Ä-
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Jntvaliidide toetamine.
ja poeglapsi 4—lo aasta wanuduseni. Las
te üleskirjutamine on Eesti Punase Risti
Linnawalitsus otsustas 30. aprillil toime
peatvalitsuses, Tallinnas, Harju t. nr. 46 pandawate pidude ja lõbustuste pealt linna
pühapäewal, 7. mail s. a. kella 10—12 enm heaks wõetawa lõbustus maksu terme.lt maba
tnrssöja inwaliidide toetamiseks annetada.
..Riigimetsadega ühenduses olelvad põllu lõunat. Palittakse last kaasa wötta.
nlajanduslised maaosad, s. o. ametnikkude
Kinvymanikkude kingitus
palgamaad ja kõik rendimaad, kannawad
Eesti üliõpilased Ungaris.
WaliidLdele.
teede korraspidamise kohustust üldisel alu
Ungari
lehed
toowad
teateid
Eesti
üli
LalNltd aasta! ära peetud inwälildrde
sel, kuna mets ja nretsaalune maa jaotamisel õpilaste Ungarireisust, terwitades neid su
päewa puhul ohwerdasid Tallinna kinooma
wälja jäätvad ja annawad ainult hinnata
üliõpilaskonna esitajatena. Prof. nikud ühe päewa puhta sissetuleku inwaln
puumaterjaaU parwede, käsipuude, postide gurahwa
Paldrok
olla
Ungari lehtede kaastöölistele didele.
jne. ehitamiseks.
seletanud,
et
tema ja ta kaaslased wastuwöt
Käesolenml aastal on kinoomanikud sel
Nimetatud metsamaterjaal antakse walla
leks otswrbeks määranud 200.000 m.
walitsusele akti Põhja! kindlaksmääratud ar test Ungaris waimustatud on.
'tü ' il'* <4 „fc f>> «. k I 'J. *'• *)•
wul, sellekol>ase kommisjoni, mis seisab koos:
Pidude lõbuSt»:smaksnft wabaStamise
'.a & Js" 4 k .e* ' »** fc''
kohalikust metsaülemast, maakonna- ehk
kttsimnsc
wallawalitsuse ja Politsei esitajatest. Kui
asjas
tegi
linnawalitsus
liaridnZosakonnale
nõltdmises tähendatud, et tarividus hädaline
ülesandeks
kindlaid
juhtnööre
lväljatöötada,
Nimetus.
on ja wirwitust ei kannata, peab kohalik
mille järele siis linnawalitsusel talitada tu
metsaülem puwmaterjaali kohe andma.
Toö-hoolekande ministri poolt on Wiljan
Teetükid, mis metsaametnikkude palga di töökaitse kommissariks riigiraudtee walit leks.
Siiamaale on lõbustusmaksust wabasta
maade peal lasmvate kohustuste täitmiseks suse personaallaudkonna juhataja Weiden
mine ja mmeniabastamine olenenud linna
wälja mõõdetakse, peawad olema wõimalikult baum määratud, arwateS 1. aprillist s. a.
walitsrhe ja linnawolikogu heaksarmamisest.
riigimetsa Piirides ja metfaametniku asuko
>'?' t j * • ft ' » i
hast wõimalikult mitte kangel.
Naudtecwalitsuse kmruStuSosakonna
XX. Eesti pvllumajandnsline näitus
ülewõtmine.
Petseri maaZonna waldade
Tallinnas 2.—11. septembrini 1922.
Teatawasti määrati teedeni imstri poolt
piiride k ndlakZ müramine.
Kõik asjad lo loomad, mis kodumaalt
riigiraudtee walilsige warustusosakonna ju
Laupäewaks on siseministeeriumi poolt halajaks lahkunud ins. Leetbergi asemele cn raudteel näitusele tuuakse ja müümata jää
Petseri maakonna waldade piiride ja arwn dine teedeministeeriumi raamatupidaja Ed. wad, wiiakse raudteel hinnata tagasi. Sel
kindlaksmääramiseks kokku kutsutud koosolek, Mägar, armates 16. aprillist s. a. Marus leks tuleb esimene raudtee saatekiri näituse
kus nimetatud küsimused lõpulikult otsusta tusosakond auti esialgu osakonna juhataja büroosse ära anda, maslaioa tunnistuse ival
tud saamad. Koosolekust wöwmad osa peale abi Tulwiile lvormilikult üle, kellelt siis jaandmiseks. Bagaash ei käi lelle hinna
siseministeeriumi ja Petseri nraakonnawalit praegune jrihataja Mägar osakonda omakord alanduse alla.
fufc esitajate ka mitnred Riigikogu liikmed.
Wäliapanckute eest. mis wäljamaalt näi
üle hakkas wõttna. Kuuldawasti on uus jm
tusele tuuakse, maksetakse tolliraha harilikn
korra järele. Kaupade eest, mis näitusel
müümata jäämad ja wäljamaale tagasi wiiak

Päewauudis e d.
Saksa walisministeer. esitaja hra Blnchcr
jõudis täna hommikul Tallinna.
Prantsuse k übanduslLue esi
taja Eestis.
Hlljuti jõudis Eestisse Prantsuse kauban
buS-tvöstusministeeriumi esitaja Tournier,
et tehtud Prantsuse-Eesti kaubalepingu põh
jal kaubanduslist läbikäimist mõlemi maa
wahel elustada.
Hra Tournierüle on Prantsuse walitsuse
poolt ülesandeks tehtud ka teateid koguda
Eesti hariduse, kaubanduse, põllumajanduse
j. m. kohta, missuguseid teateid Prantsuse
kaubandus - tööstusministeerium omal kulul
trükis (broshüüri näol) awaldada kawatseb,
et neid teateid siis Eesti tutwustamiseks
Prantsuse töösturitele ning ärilistele ring
kõndudele tasuta kätte saata.

Nagu sellest näha, on Prantsuse ärilised
ringkonnad Eestiga kauplemisest suuresti
huwitatud.
LMNvollksW lKendmi'est S'.e rühma
KvdMMe pmd. ssl.
Hiljuti on Narwa linnawolikogus töölis
ke ametiühisuse rühmast kaks liiget wälja as
tunud, misläbi erakonna linnawolikogu
rühm, sellepärast et kõik nimekirjas seiswad
kandidaadid ärakasutatud on, wäiksemaks on
pidanud jääma (alguses oli wolikogus esita
b»td 6, kuna praegu ainult 4 järel on).
Sellekohase küsimuse peale linnawolikogu
täiendamise kohta seletab nüüd siseministee
riumi omama kitsuse asjade pecnvalitsus, et
1920. a. wastu wõetnd linnawolikogude Mali
mise seaduse põhjal wõib wolinikkude kandi
daatide puudusel wabanenud linnawolikocpt
liigete kohtade täitmiseks kutsuda ka teiste
parteide nimekirjadest kandidaate, kus neid
weel on.
Kui aga wolikogu leiab, et wabccks saanud
kohtade täitmiseks tungiwat majadust ei ole
sa otsustab esialgu need kohad wabaks jätta,
siis selle wastu omawalitsuse asjade peawal.
midagi ei ole. Kuid linnawolikogu tegewus
ei tohiks selle läbi kannatada. —C—
Sismulseerlum Röukb koW keel
Wnu maalosmMwu eMrwewas
kMõlm st.
19. jaanuari 1920. a. seaduse nr. 83 (~R.
T." nr. 18/19 1920. a.) § 78 järele peab
maakonnanõirkogu aasta eelarwe järgnema
aasta peale mitte hiljem 1. detsembrit läbi
waatama ja kinnitama.
Pärnu maakonnanõukogu sellest seadusest,

» l < . k . • V.

se, maksetakse tolliraha tagasi.

1 Kohale jõudsid tuntud headuses 1
I originaal Deeringl I
I wchdrmakkeb 1
1 rohuntitjad I
1 1858 wiljannesad I
9 hobUserehZd, 1

karskusest".

.M?niWUiZl" ia Jifcn" I
I 8/16 H. P. 10 20 H. P. 8
I traktorid = I
1 kui ka teised põNutööriistad ja nende tagawara osad. Z
I Wabamüük kõigis põllumeeste uhistegeUSLes asutus- D
I tes iinnos ia maal. S
I Pcaladu Eestis: «
Eesti Tmvi!llill!e Ktlkithisvs. I

kui ka siseministeeriumi eeskirjadest hooli
TaMnuaS,
mata eelarwet weel seniajani läbiwaadanud
ega wastuwõwnd ei ole.
Juba läinud aasta nowembrikuu lõpul
saadeti maakonnawalitsuse poolt 1922. a.
eelarwe kawa nõukogu liikmetele kätte ja
wõeti eelarwe kinnitamine 9. detsembri nõu
kogu koosoleku paewakorda. Koosolekul lü
kati aga eelarwe arutamine edasi, kuni kõik Mnus »«'«,k e kerwise-wmüiid.
päewakorra Punktid, mis krediitide nõudmi
Pärnu linnawolikogu eilasel koosolekul
otsustati linna saunas awada terwisenmnnid
sega seotud, wastu on wõetud.
11. jaanuaril 1923. a. nõukogu koosoleku suwitajate tarwis. Wannid oleksid soola- st
pciewakorras oli jällegi eelcmve kinnitamine, söehappewannid.
kuid ka siis lükati selle wastuwõtmine järg
mise koosoleku psale edasi.
M«a-vili>s« ravdlee eMss lisa
Wiimast korda oli eelarwe arutusel nõu
fttslöö
kogu koosolekul 30. märtsil, kuid selle sisuli
tegemiseks
määras
Pärnu linnawolikogu ei
kule arutusele üle ei mindud. Niisama kuk
lase! koosolekul 50.000 marka.
kus läbi ka juhataja ettepanek, eelarwe aru
tamiseks erakorralist nõukogu koosolekut 26.
Peüsõit demobiliseeritud sõjawaelastc
aprillil ära pidada.
kongressist osawõtjatele.
Sellest kõigest on näha, et Pärnu maa
konnanõukogu 1922. a. eelarwet arutusele ei
Demobiliseeritud söjawätllaste kongress
tahagi wõtta ja selles asjas lvabariigi sea peewkse ära maikuu algul Tartus. Teede
dusi. kui ka kejkwalitsuse eeskirju ignoreerib. ministeerium on kongressi liigetele kongres
Sellepärast on siseministeeriumi omawa sile ja tagasisõiduks raudtee priisõidu wõi
litsuse asjade peawalitsus Wiljandi-Pärnu zualdanud. Priisõidupiletid antakse ivälja
rahukogu administratiiwosakonnale palmega kongressi liigetele jaamaülemate poolt 1.—10.
esinenud, et Pärnu maakonnanõukogu otsu maini mandaadi ettenäitamisel.
sed 30. märtsist s. a. p. II ja 31. märtsist f. a.
Reisijad Saaremaalt.
P. XVII cill tühjaks tunnistataks ja maa»
konni nõukogule ette kirjutaks 1922. a. eelar
Täna kella 4 ajal jõuab sadamasse tule
m? kiires korras läbiarutada ja wastu wöt laew ..Saritshew". Laew sõitis Saaremaalt
ta. Selleks kohustada maakonnawalttsust ja toob umbes 100 resijat ja Posti.
erakorralist maakonnanõukogu koosolekut
wiibimata kokku kutsuda. Teatawasti on see
Alewite plaanid kinnitatud.
esimene sarnane juhtumine, kns omamalit
Hiljuti on siseministeerimni poolt Nai*
iufe asntnst kohtuteel eelarwet wastu wötma !va-Jõesun ja Tapa olemite plaanid, alewi
sunnitakse.
nõukogude poolt ettepandud kujul kinnitatud.

Seemuewiljad tulemad proowimise jaoks
kõige hiljem 3 nädalat, heiuaseemned (peale
tiniotl) aga kuu aega enne näitust näituse
büroosse saata: wastasel korral wõetakse
seemneproom näitusel ja sel puhu! määratak
se auhind alles peale näitust.
Prof. Sack'i loeng „Rahwamajandnsest ja

Wiruwarawa puistes lõ. «

Ella oli korraldatud li lina poegl. güm
nasimni ruumis Prof. Sacfi loeng karskusest
fui tegurist rahamajanduse alal. Hnwita
ivalt näita-» kõneleja nende metoodide peale,

nais tarwitusele wõetud mittneteS riikides
alkoholi wastu.
Täna õntnl knneleü sealsamas Hans
Roos ainest karskus ja fasnxdu*.
Eva Jlbak
sõidab mai esimesil päewil Ungari, kus ta
paaril korra! famalseb esineda. Wöimalik,
ei prl. Jlbak sealt edasi Wieni sõidab ja ka
seal üles astub.
Mis puutub tema hiljutisse esinemisse
Tallinnas, siis olgu selle ainelise kordamine
ku kohta tähendatud, et tantsijanna siin maeWalt „omaga läbi" tuli. Wäljamaal olewat
lood selle poolest palju soodsamad.

hataja otsustanud osakonna warandusi üle
wötta ainult täielise inwentunriga, milleks
isiklikult liinil olewaid ladusid ülewaatama
sõidab. Arusaadaw, et sarnastel tingimise
tel osakonna ülemõtmine initti knnd aega
nõuab.

TMUW sõnumi).
Jnglise-Balti tehastes
ilmusid täna tööle umbes pooled töölised
Jsikunmksu tähtaeg.

Eilasel linnawolikogu koosoleku! kinnita
h'.d ühekordse isikumaksu tähtajaks on 15.
juuli s. a.; peale nimetatud tähtaja wõetakse
maksetawate summade pealt wiiwitusmaksu
i'Õ kuus.
Maksulehed saadetakse maksumaksjatele
15. luuniks rätte.

Eilasel linnavolikogu koosolekul ivastu
wvetud otsuse põhjal hakatakse Tallinna
linnaasntustes kõikide sissetulewate palme
kirjade ja wäljaantamate tunnistuste pealt
n. n. kantseleimaksu wötma tempelmaksu
suuruses, s. o. palwekirja Pealt 20 mk. ja
wäljaantawa tunnistuse pealt 10 mk.
Z:eds mää.uff msüdeTabasalus awatakfe laste fnwekolonii.
MalsuwZtmise kontrolleenmisekZ tahe
WS.
Eesti Punase Risti peamalitsuS awaö. takse walmietada sellekohased margid, mis
Hiljltti muudeti wabariigi walitsuse poolt nii kui minewal aastal, Tallinna lähedal. tempelmargidki, kirjale juure lisatakse.
Loodetakse, et kantseleimakS mõnede kant
läinud aastal maksma pandud teede korras Tabasalu külas 3 kuu peale suwekolonii 120
jeleide
ült»tz»d«Mi§e'kuUch kinni katab.
pidamise ntünntje § % mis mii i«Wmi«tt lapsele. Kolonn algab tegewust 1. juunil s. a.
Lapsi
wSetakse
wastu:
Tütarlapsi
I—l
2
a.
kõlad:

AA»», * . *?.. /*» H L
W &s•s! V 5 <w f 4/ jj*3l V W»V»
Tramwai alla jäänud.
Narma maanteel, maja nr. 4 kohal sattus
Johannes Ala tmmwai alla. Et tramnxul
sea! seisukohta ei ole, siis tahtis Ala söidupea!

tramwaile peale hüpata, sealjuures komistas
za sattus Maglrni alla, mis teda umbes 12
sülda edasi lohistas. Ala toimetati keskhai
gamajasse. Arstide seletuste järele on mi
gastused rasked. N-i.
Äkiline surm.
Tlaatati, et Wase tän. nr. 4, kort. 5 elaw
Jakob Prent on äfitfclt ära surnud. Järel
waatusel leiti Prent woodis lamamas, kuna
mingisuguseid pxigilva-llamärke näha ci ol
und. Prent on 68 a. mana ja poissmees.
N-i.
Surnult leitud.
Jnstittrudi tän. nr. 14 maja kohal kõnni
tee! leiti surnult lamw.vat keegi isik, kelle
juures ka jalgratas oli. Surm
on arwatawasti sellest tulnud, et isik on
wastu pmid jalgrattaga sõitnud. Surma
saanud isik on Juhan Toom, 59 a. mana,
eluk. Wase tän. nr. 15. N-i.
Kokaiini müünud.
Protokoll tehtud Erich Wiidas'e peale,
eluk. Söörensi tän. nr. 14, fvt. 11, kes Wiru
wörawa puiesteel nr. 29, antojuhttde klubis
kokaiini müüs. N-i.
Ulakus.
Protokollid tehtud Alma Siiraks, Inglis»
alama M. J. Benneti, August Voormanni,
Mi ma Tammiku ja Norra alama Adolf Kle
velandi peale, keõ joobnud olekus tänawal
länrntfefik. N-i.
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-jLutheri übku meelitada ja i ahwäs nende pidada, kus rälüvale seletati, et Vühapäeivu
luttude tõttu waatas mitmel pool kamus koolid »u tõesti kroonu kulul ja selleks ots
TMed MMk«dKhZst.
kahtlase pilguga koolide peale ja ei tahtnud tarbeks lubas Riigikogu kogunisti 650.000
õpilasteks üles anda. Kui aga rähmale marka, mis st munast ka iga vühapäewakooli
we tõttu kaunis terawaks muutuda. Et lai »ra seletatud, et sarnased zuiud on kariduse juure afuiatakse wäileue raamatukogu. Ai
Tartumaalt.
nud aastal teiste aastatega wörreld?S wilia . - wastaste poolt lahti lastud ja koolide üles nult need, kes ci taba näha, et Setu nrhwas
Wiinalubade wõltsimine jälle kiiimaV
ja põhusaak märksa parem oli, meelitas seo
on puhasharidusline ja koolid pealegi hariduses edasi jõuab, hirmutawad rahwast
Minewal aastal wõeti hulk wiinalubade nii mõndagi põllumeest rohkem loomi üle anne
täiesti riigi kulul, siis kadus tahtlus ja se rahaliste kuludega koolide alal.
wõltsijaid kinni ning selle tagajärjel soikus talwe jätma, miS nüüd aga enamasti pettu tud hakkasid koolis käima, kus isegi nägid,
Need seletused aitasid. Setud said wü
wiinalubade wõltsimine wäbeks ajaks. Wii museks on olnud.
et siin zningifuguse usust ärapööramtse woi mustatud, kui kuulsid, et pühapäewa toolid
nalubade wõltsimist pidi uute wiinalubade
Paljud kanapidajad on juba kauemat ae meelitamisega tegemist ci olnud.
on ikkagi riigi kulul, ja tähendasid selle peale,
juures raskenöama asjaolu, et wiinalubade ga omale loomatoidust ostma pidanud, ning
Kuid pühapäewakoolide wastased ei jää et meie tunneme isegi, et oleme hariduses
walmistamne juures tarwitatakfe iseäralist nende arw suureneb nüüd alatasa. Et prae nud sellega rahule kui nägid, et ustrst ura Eesti rahwast palju maba jäänud ja tahame
meemarkidega warustatud paberit. Maakon au teadmata, kui kaua karja Nwel tarwis ko meelitamise hirmutamisega kaugele ci jõu suure õhinaga edasi õppida, aga kui meile
na wiinalilbad on sinised ning linna wiina dus hoida, leidub ka wähe neid, kel looma tud ja rahwas käis edasi hoolega koolis. räägitakse, et õpetus kõik meie oma kulul oi»
lubad punased. Et wiinalubade hind tõusis toitu müümise jaoks jätkub, ning selle tõttu Siis tõmmati teised purjed peale. Ja tõesti ja weel pealegi kuhugile kaugele linna tuleb
kimi 500 margani, meelitas see asjaolu neid on ka põhu hinnad tuntaivalt tõusnud. Se peale jöulu hakkasid rahwa seas jutud liiku eksamile sõita, siis on see meile üle jõu, ole
wöltsima. Vale wiinalubasid wõib õigetest uini on mõned mõisad suwiwilja põhku müü ma, et pühapäewakoolid ei olla mitte riigi me jn waesed ja sõjaajal palju kannatanud.
sellepoolest eraldada, et nende wesimärk on nud, kes selle puudast 45 kuni 60 marka kulul, waid ainult kooli meelitamiseks olla Nüüd kui kindlasti teame, et kõik riigi kir
peale löödud mingisuguse õliga, mis palju nõuawad, kuna mõned talumehed müüwad nii lubatud. Kewade! nõutakse õpilaste käest lul, jatkame miesti õppimist.
tumedam õigetest. Peale selle on waledel ka ise koju wiieS kuni 90 ja kuuldawasti isegi hinnata antud õpeabinõude aabitsate,
Ja tõesti, mitte üksnes endised õpilased
tinstsngnne paber. Tartu NnnawalitsuS tahab 100 marga eest puud. Et sel wiisil karjatoii kaustikute, pliiatsite ja taist? raamatute eest
wiinalubade wõltfimifele sellega piiri panna, mine pikema aja peale määratu kalliks läheb raha tvälja peawad kõik õpilased õpetaja'- ei läinud uuesti kooli, waid Pealegi uusi
et ta on palunud maakonnawalitsust, et see ja ainult jõukamatele wõimalik, on aru tele iga tunni õest sada marka maksma ja tost tuli juure ja isegi wiis uut pühapäewa
kooli tuli weel juure asutada. Nii töötawad
laadaks igast wallast kolm wiina luba proo. saadaw..
lõppude lõpuks weel oma kulul Wõrru wöi pmegu Setumaal 51 pühapäewakooli ligi
mi, mis on warustatud wallawanema ning
Wiimased päewad on siiski lootust awal Tallinna eksamile sõitma.
pooleteisetuhande õpilasega. Nende ridadg
wallasekretäari allkirjadega ning pitseriga danud kewade kättejõudmiseks.
See juba mõjus.
kirjutaja
käis mõnda pühapäewakoolideft te»
Neid madetuid proowisid tahab linnawalit
Ja mõjus seda rohkem, et Setu rohivas
sus wiinamüügi poodides üleSseada, et wõr Wallasekretääride wahetus Wana-Tännasil» vma hingemaa süsteemi tõttu on kaunis wideerimaS ja rõõmustaw oli näha, kus ini.
mas.
mesed, kes sügisel mitte tähtegi Eesti keeles,
relda kahtlaseid wiinalubasid ning eraldada
waene rahwas.
mitmed ka ei üheski keeles ei osanud, ladu
Toona
lahkus
meilt
wallasekretäär
herrg
walesi lubasid õigetest. Wale wiinalubad on
Mitmel pool wähemarukamad õpilased sasti lugesid ja mitmed isegi kaunis hästi
M. Kase. —e.
kaunis laialt liikumas, millest wõib oletada
lõid kartma neid suuri kulusid, mis piihapäe etteütlemise järele õieti kirjutasid.
et nende umlmistamine kaunis jõudsalt ede
iwakoolid neile ülewalnimetatud juttude
Wiljanbi turu ülewaade 2s. aprillil.
Wanematel jagudel oli Petersoni aabits
neb. Wiinalubasid müüwad «mamaSti poisi
turul wõrdlemisi wähe. Hinnad püsisid põhjal wõiksid kaela tuua ja andsid raama juba läbi õpitud ja lugesid kergema sisuga
kesed. ' --ik.
Wirmaste halbade teede tõttu oli rahwast tud, kaustikud ja pliiatsid kooliõpewjale ta-- juturaamatuid.
Liunaametnikkube ja teenijate arStimise fafig enamasti samal kõrgusel, kui eelmistel turu gasi, kusjuures weel wiimaste üle pahanda
Juba enne jõitln asutati 20me pühapäs
kõrgendamine TartuS.
päewadelgi, ainult mõnes asjas wõis hinda ü, nagu oleksid nad omakasu pärast neid wakooli juure raamatukogud ja suure hoole»
petnud ja kooli kutsunud, et pärast tundide
Praeguseni on linnawalitsuse poolt kor de langemist wähe. märgata. Muna paarist eest omale suurt tasu sisse nõuda.
ga lugesid pühapäewakoolide õpilased jutu
raldus tehtud, mille järele Tartu linna küsiti 10—12 marka, wöi naelast 60—65 mk.,
Kooliõpetajad olid päris hädas küll raamatuid. Kus weel raamatukogusid ei
ametnikud ning teenijad ja nende perekon kohupiima toobist 15—20 mk., hapudest kur püüdsid seletada, et see ei ole õige, pühapäe olnud, :>'al tunti suurt puudust nende järele.
na-liikmed maksawad Va arstimise normaal kidest 10—25 mk. tükk, sibulad 30—35 marka wakoolid on ja jääwad riigi kulule. Kuid Lilmwõttapühadeks kawatset: kõikide püha
tasu oma''' käest, kuna ülejäänud kaks koi toop. herned 15—20 mk. toop, kaalikate tükist see kõik ei aidanud, setud jäid arlvamisele, päewa koolide juure raamatukogud asutada,
mandikku linn tasub. Nüüd on linnawalit 2—5 mk., õunad s—B mk. tükk, sibulaSunad et õpetajad tõesti neid on petnud ja tahawad kus peale kergesisulikkude juturaamatute ka
suse terwishoiu osakond linnawalitsuse ees kimi 5 mk. paar. Elus wojtt»faG Dllfiti 600 omakasu pärast edasigi petta. Ainult aru-- majapidamisse, põllutöösse ja karjakaswa
Ami 800 marka. —§.
esinenud palwega, et linnateenijate ning
kamad õpilased ei lasknud endid eksitada ja tusta puutuwaid õperaamatuid tarwilikul ar
ametnikkude ja nende perekonna-liikmete
töötasid hoolega edasi. Mõnes kobas wati wul leiduks. Ka ajalehed käiwad nüüd igaS
arstimise taks nmstawale kõrgusele tõstetaks»
kirikulaulu harjutilsed just nende päewade ja pühapäewakoolis. Hinnata ajalehti saada
Naewaft.
Tahetakse nende arstimise taksi sarnastada
tundide peale, mil pühapäewakoolides Soetus wad pübapäewa Setu toolidele „Tallmna
LäbilaSke-punkti awamise tagajärg.
riigiteenijate arstimise taksiga, mille järele
oli. et wäbemalt lauljad koolist ära jääksid. Teataja" 10 eks., Postimees" 13 ja ~Kaja"
arstimise tasu 60—70 prots. tõuseks. Linna
Süure-Sepa tänawal läbilaske-pmikti
Nii hakkas jaanuarikuu lõpul ja toeebrucv 33 eks. Hinnata ajalehed on pühapäelvakoo
teenijad ei taha nõus olla sarnase taksi läbi Ädamise tagajärjel on mõnedel päewadel lin rikun algul paljudes pühapäewakoolides lidele palju kasu saatnud ja buwitusi rahwq
wnmisega. —-ik.
nas rohkem elamust märgata. Naabrirahwas õpetus lonkama, milleks weel paastueelsed jcas nimekalud koolide wastu tõstnud.
5. märtsil ärapeetud Setumaa kooliõpe
tuleb siiapoole turule ja poodidesse kaupa lõbustused, lihasöömine ja istumised oinalt
e Usillahud Tarws hoogsalt tegutsemas.
tajate koosolekul Petseris otsustati peale lu
ostma. Ka siitpoolt käiakse tarwiduse iä poolt ligi aitasid.
Igal pool on usuline liikumine hoogu ?ele sealpool.
Siiski leidus palju koolisid, kus ei kõmu gemise ja kirjutamise pühapäewakoolides
võtnud, nii ka Tartus. Alatihti peetaks»
jutud ega „istumised" ei jõudnud õpetööd weel õpetada rehkendust ja loengute kaudu
Kordniku kallale tungimine.
valwetunde ning koosolekuid. Mõned isikud
takistada
—• need koolid tööta wad algusest tutwustada õpilaii Eesti rahwa ja kirjan
on annud selle tarwis tasuta tarwitada ruu
Öösel wastu 24. aprilli laskis sõdur S. siiamaani edukalt.
duse ajalooga, kodumaa tundmisega ja
mid. „Ärkamisi" tuleb tihti ette, wast üle Länawal wahikorral olewa noorema politsei
Niisugune oli pühaväewakoolide seisu loodusloo tähtsamate küsimustega. Mõnes
liigagi. Palwetundidel käiwad ka kaunis kordniku peale 2 pauku rewolwrist, mis aga kord
Setumaal, kui weebruarikuu löpupoo koolis oligi juba rehkendust õpetama hakatud.
palju kooliõpilasi ning noori inimesi, kuid pihta ei läinud. Woorimehe peal edasi ki lel rabwuslisLe
Nii on pühapäewakoolides õpetus palju
waldade piiride kirjeldamise
kooskäijate koosseis on enamasti wanad nai hutades, tahtis wastuiulewa sõduri peale asjus Setumaale
mitmekesiseMaks
saanud kui alguses oli.
föitstn ja kooliõpetajate
ied. Tihti käiwad palwewennad igast ilma laSta, karjudes: „Käed üles", aga rewolwer Ke»ss!eku kokku kutsusin,
et nimetatud koolide Uuendatud kujul pühapäewakoolid äratawad
kaarest ning manitsewad inimesi, sest wiim ei läinud lahti. Läks korda sõdurit varast seisukorra üle selgusele jõuda.
setude seas suurt Zmwitnst hariduse wastu.
ne päew olla ligi. Mõned õpetajad kutsuwad seda tabada. Asjale anti seaduslik käik.
Tuli tarw-e rida rihwa koosolekuid ära
Samue! Sommcr
isegi rahwast wäljarändama Argentiinasse,
Salawiinamüügi
koht
awalikuks
tehtud.
sest seal olla soodsad tingimised palwetami
seks. Ususeltside! on üüritud mitmed suured
Hiljuti pani politsei läbiotsimise torme.
rmmnd loengute pidamiseks. Paljud wõta Lati kodaniku Riismanni juures. Wiina
Spsrl.
wad kirikutest tähed wälja ning astuwad ega piiritust ei leitud, küll aga tühjad wiina
usulahkude seltsi liikmeteks. —ik.
pudelid, mis wiina järele lõhnasid. Juurd
Ilma efiwSistlused tõstmises.
Mnrdmaa fooVn efiwöistlufed.
lusel talgus, et Lähendatud majaomanik juba
Loomatoidu puudus Tartumaal.
Esimest korda korraldab tänawu spordiliit
kauemat aega wiinaga kaupleb, mida tema
Prantslaste kohalcjõvdmine.
Loomatoiduprmd-us on ka Tartumaal al Lshekipiirituseft ise walmistab. Asjale ints
Eesti esiwõistlusi murdmaajooksus. Esiwõist
qanud. Selle tõttu müüwad paljud talupi seaduslik käik.
Prantsuse tõstjad jõuawad Tallinna ree lused peetakse 7. mail. Jooks algab w.-s.
dajad loomi, et neil ei tarwitseks nälga tun
te lõunaks auriku ..Ariadnega". Tallinna ,Sport'i" aiast, läheb Rahumäele ja jooks
Trahwriud
öa. Wiletsa toitmise tõttu on mitmes kohas
sõidawad nad Berliin Stettim kaudu. tud teed mööda tuleb tagasi. Jooksu algul
loomad haigeks ning lahjaks läinud. Söö on kohaliku rahukohtuniku poolt karskuösell Võistlustele saadawad nad kolm esitajat: ja lõpul teemad wöistlejad mõned ringid
detakse kõik tagawarad ära, koguni õlekatu si esimees 300 margaga selle eest, et weneZeÄ sulg-, kerges- ja keskkaalus. Keskkaalus „Sport'i" aias. Maa pikkus, mis ka edaspi
seid söödetakse ära. Wiletsa toitmise tõttu set wahekirjade nurgatemplit tarwitas. Ol Võistleb Pariisi csitõstja F. Roger, kes weeb di alaliseks jääb, on umbes 8000 meetrit.
on ka Piim lahjaks muutunud. Loomatoidu gu juure lisada, et karskusseltsi esimees on ruariruu! peetud Pariisi esiwõistlustel wiie
—efi—
puudus tahab weel terawama külje wõtta, ka Läti-Walga Eesti konsulaaragent, kellele eritõstega 1116,8 naela tõstis. Hallop
Teatejooksuks ümber linna
siis kui lõpewad wiimased loomatoidu taga Eesti keel peaks kallim olema kui Wene keel. poolraskekaalu meister tabab ka keskkaalus
warad. Igatahes peawad mitmes kohas loo
on
praegu
elawad eeltööd käimas peawõist
Võistelda (kas tal see wõimalik, selgub mui
Lühikese maa peal kaua teel.
mad nälga kannatama ning seisukord ei pa
lejate
„Sport"i"
ja „Kalew'i" wähel. Kor
dugi alles kaalumisel). Sel puhul oleks
rane wist enne lõikust. —if.
Hiljuti jõudis siia Moskmast kiri, mis Hallop'i ja Rogersi wahel huwitaw wõistlus, raldatakse proowijookse, kumbki selts ise ko
kolm ja poo! kuud teel oli olnud. Oleme sest Hallop'i wiimane tagajärg esivõistlustel has: „Kalew" Kadriorus, „Sport" Rahu
mäel, et tagajärjed teatawale ei tuleks. Rän
lehest lugenud, et meil nõukogude Wene-- oli 11 17 naela.
WilwndimKalt.
daw auhind ou tänawu wiimast korda wäl
maaga otsekohene postiühendus on, sellepä
Loomatoidu puudus Wiljandimaal
Kaalunnne.
rast peab imestama, kus kirjad reisimad, en
jamängimisel. Auhinna omanik on „Sport"
ähwardab tänawn ipõrdlemisi kauakestwa talne kui pärale jõuawad. L—x.
Wõistlejate kaalumine on 6 tundi enne kuid aasta warem oli kuju „Kalewi" käe-'
Võistluste algust. Kaalumine on üks kord. Nagu kuuleme, on „Sport'i" proowijookiud
rohkem õnnestanud, kui „Kalewil". Muu
Kohtunikkudeks
seas on Jaanwaldt „Sportist" üllatawat ae
Selumaa pühaxSewa koolid.
on spordiliit Assmanni, Kauba ja Waldowi ga 500° meetri jooksus näidanud: 1 m. 11,4
järjekorras määranud. Ühtlasi sek. Kui Tiin maa ja aeg õieti mõõdetud
Siin awaldas ennast kõige kaunimal ku ettetoodud
Setu raMgtz dwa rõhttwas enamuses on
seatakse peakohtumkuks, kui seda ametit mei olid ja muid soodsaid tingimisi ei olnud, siis
kirjav skamata. Et wähegi pimedusepilwi jui rahwa hinges ärganud tung waimuwal le antakse, Assmanni (mitte Kauba, nagu wõib temalt tänawu mõndagi oodata ' 500
peletada Setu rahwa waimuwallast, selleks guse järele, wanadnse peale waatamata.
meetri rekord (Willemsoni käes) on 1 m 9 "
enne kawatsetnd oli).
Waimusws oli suur niihästi õpilastel,
asutati läinud aasta wiimasel weerandil
sek. Proowijookful näitas rekordi omanik
Setumaale Pühapäewakoale, mille kulud riik kui ka õpetajatel. Mõlemad pooled ootasid
oige wiletsat aega. —efi—
Diploomid,
oma kanda wõttis. Osawötmiue oli elaw ja igatsusega neid õpetunde, kaunis korralikult
Ilmarekord kestwusujumises
töö edenes jõudsasti. Otse imestades wõis käidi koolis ja töö edenes jõudsasti kuni jõu mis Võistlejatele ivälja antakse ja mis Ber
näha, kuidas monod kulupead kõrwuti noor luni. Kuid Setu pühapäewakoolid ja nende liinist tellitud olid, on kohale jõudnud. Üht eit Zlrzrntiün ulispilas- Romeo Mociel i
tega aabitsa taga istusid, kodus ja koolis kaudu wõimaldatud Setu rahwa waimline lasi on auhinnad kohal. Nüüd wõib pea Voolt 50 kilomeetri ZM meetri peale ül-zsm
üheskoos õppisid. Nende ridade kirjutajal edenemine ei meeldinud teostuvatele rnigkon-» kõik eeltööd juba ltpetawks tunnistada ja -ud. nullist maad ia 24 tunni, AI minuti j«
»li wõimalik neid õpetunde mõniksrd näha dadele. Juba nimetatud keslide asutamise laupäewa! algawad wksiftlntod, milliste sar° 40 frfmto loofful kiitis. (Endine rekord Ti?» kuulad need tunnid ei lähe iialgi mee ajal lasti jutud lahti, *tgu Püütaks nende naseid oma n H«M swulril meil wee!
T4 iDmni 1 mimuti i»»fPeetud ei ole. —efi—
«os-lide kmldn GM rahast A-en? usust
lest, see oli midagi haruldast ja PsihaMkn.
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tada. Sõidud Lõuna-Anwerikasse on laien
datud. Prahipakkumised Saksamaalt on ra
huloldavad. Uuest aastast algati jälle kor
ralikku ühendusega Põhja - Ameerikaga ja
Kauge-Jdaga. ' H. D.
wiimäsed püüaivad määruZke abi! jälle M
bakaubandufele tõkkeid teha.
Hamburg-Ameerika liin.
„Ekon. Shisn" kirjutab: „Jgal pool, kus
Ühisuse juhatus kawatseb 1921. aasta
olemas raiooni nastamüügi asutused, tuleb
kasust 10 % osanikkudele wälja ja?
wõistelda era-naftakauplejatega. Petroo puhtast
gada.
Minewal
aastal anti 3%, Brutto
lenmi hinnad olid Samaara raiovnis jaa
sissetulek
oli
96.17
miljoni marka, eelmisel
nuarikuul keskmiselt 400 tuh. 600 tuh.
aastal
55.34
miljoni
marka. Puhas kasu
puuda eest, Pensas ja Kusnetskis isegi 700
on
29.49
miljoni
marka,
Tagawara kapitaali
tuhande ümber. Nii kõrget hinda wõis saa
määralt
1.47
miljoni,
nmkswde
reserwiks
da selle tõttu, et petrooleumi oli turul wähe.
8.85
miljoni
marka,
ja
wäljajagamiseks
16
Weebruarikuul hakkas erakaupmeestelt pet°
miljoni
marka.
H.
D.
rooleumi suurel arwul turule ilmuma ja
hinnad langesid kiiresti. Weebruari lõpul
Hiina uus tähestik.
pakuti Saratowis juba petroolumi 350—400
Hiina haridusminister on wälja tööta
tuhat rubla puud. Kuid Saratowi nafta
müügi walitsus ei hakka sellele hindade lan nud uue Hiina tähestiku 40 tähega ja uue,
gemisele järele jooksmas. Et omale hoida foneetilisel aluse! põhjenema kirjawiisi. Sel
naftaturgu, on waja lõpetada lubade andmi lega saab lugemise- ja kirjutamise-kunst Hii
ne naftasaaduste saamiseks wabakauplemise nas igaühele kättesaadawaks.
""OO
jaoks. Ilma selle korralduseta ei wõi turgu

(tljdlU d
leaked Wenemcait.
Sakslased Peterburi üles ehi
tamas.
ETA. Moskwas, 25. apr. Petrogradis
tehti esialgne kokkulepe suurenm Saksa ehi
tusseltsiga Petrogvadi ülesehitamise asjus.
Saksa firma wõtab enda peale kohustuse lõ
pule wiia kõik pooleliolewad ehitused, pa
randused, tänawaraudteed, weewärgid, kana
lisatsiooni jne. Kui laewasõit awatakse,
tuuakse Saksamaalt Petrogradi ehitusmater
jaale. Ka insenerid ja tehnikud tulewad
Saksamaalt. Wastutasnks soowib selts kont
sessioone telliskiwi wabriku ehitamiseks, saWi- ja metsatööstuse peale.
LokauL Wenemaal.
ETA. Wene sotsialdemokraatide hääle
kandja „Sotsialistitscheski Westnik" kirjeldab
20. aprillil Moskwa esimeses, end. Sötint,
trükikojas wäljakuulntatud lokaudi Põhjusi.
Lokaut olnud protestistreigi järelduseks,
mille tõttu trükitöölised ühe päewa tööle ei
ilmunud. Selles streigis näinud aga trüki
koja juhatus mitme isiku kuritahtlist agitat
siooni. mispärast hulk töölisi ametist lahti
lasti. Üldkoosolekul otsustasid esimese riigi
trükikoja töölised järgmise resolutsiooniga
esineda: Töölised näewad lokaudis ettewõt
jäte katset, oma tegewuswabudust suurenda
da ning töölisi orjastada ning panemad sel
lepärast trükitööliste ametiühisusele ette kü
sirnust üldkoosolekul arutusele wõtta ning
oma proletaarlise sõnaga esimese riigitrüki
koja töölist moraalselt toetada.
Kandand efitaZad waT
jamaal.
Wene wäliskaubanduse konnSsanaai te-gi rahwamajanduse ülemnõukoguga lepingu
wirmase poolt wäljamaale saadetawate kau
bandusliste esitajate suhtes.
Kaubandusline esitus saadetawat järg
mistele maadele: 1) Saksamaale ja Aust
riasse (Berliin) üks esitaja ja kaks abi
lift; 2) Rootsi, Daani ja Norramaale, üks>
Stokholmis: 3) Inglismaale (London)
üksi esitaja abiga: 4) Tsheho-Slowakkiasse
Mraaga)— üks: 5) Itaaliasse (Room)
uks: 6) Poolamaale (Warssaw) üks:
7) Latwiasse, Leedumaale, Eestisse ja Soo
me üks esitaja (Tallinn): 8) Persiasse
(Tegeran) ja Türgimaale (Angoora) kum
massegi üks esitaja.
Esituste ülesandeks on täielik informat
sioon organisatsiooni, tooresainete ostu- ja
müügiküsimustes: riiklise tööstusehuwide
kaitsmine: järelwalwe kõigi tellimiste täit
mise üle; tehniline ekspertiis sisseostmiste
juures jne.
Kaubanduslised esitajad sõitwat warstk
oma kohtadele. -"ei—
Nõukogude Wenes suur rahamärkide
puudus.
Nõukogude Wene walitsuse rahamasin
töötab mahetpidamatalt, kuid sellegi
maatamata tundumat seal, nagu „Segodn."
loeme, suurt rahamärkide puudust. Esimene
üleriikline märkinud ära,
ci see asjaolu mõjumat takistamalt kauban
duslise läbikäigu peale, sellepärast, et müügi
juures nöuwmat enamasti ikka sularaha
ning ei tahetawat usaldada krediidi Peale.
Olgu tähendatud, et üksi jaanuarikuul 1922.
a. olla wälja lastud uusi rahamärke 12239
miljardi rubla Mõrd, kuna detsembrikuul
1921. a. see summa oli 7694 miljardi ja
jaanuarikuul 1921. a. 130 miljardi, üleüld
ic olnud 1. meebr. 1921. a. käimas olewate
paberrahade arm 29,778 miljardi rubla, ku
na ta 1. jaanuaril 1922. a. wälja tegi 17,539
miljardi rubla ja 1. weebruaril 1921. a. 1299
miljardi rubla. —ei—
Kauplemine naftaga.
Wabaturg wõistleb soodsalt Wene walit
suse asutustega, sellepärast on loomulik, et
Macielil tuli ujuda halwadel tingimis
tel: 8 tundi oli weewoo! Peri ujumise sihiga,
kuna pärast muutus weewool ja tekkis laine
tus, mis ujumist märksa raskendas ja juba
ieste näha, et tnootorpaat, mis Macieliga
kaams uilts, tarwitas enesele moonatoomise
sõiduks ühe eemalsöitwa laewani 23 minu
tit kuna tagasisõiduks ainult IV min. ära ku
lus. ülesseadja ujus enamasti kül
jeli, tarwitades ainult Loidu wastuwStmiTefl teist seiianaut. Ujuja stiil oli see, mida
inglased Mov«r arm süle stroke" nintetowad
ja tefi 17—21 lööki minutis. -esi—

reguleerida."

Mispärast turu reguleerimist wõib ai
nult hindade tõstmise abil toimetada, seda ei
seletatcu —ei—Laewasötdu algus Peterburis.
ETA. Mosktva raadio teatel awatakse
laewasõit Peterburis I.—lo. mai -vahel.
Kaupade läbikäiku eelseiswal nawigatsioom
ajal on ettenähtud 200 miljoni puuda. Lae
lvaparnduse programmi olla teostatud iile
200%.
Saksa riiglpaewa liikmed Lätisse külasse.
ETA. „Segodnxa" 25. aprillil teatab, et
Saksa riigipäema liikmed sume! Lätisse kiil
la kawatselvat tulla.

Läti transiit.
Windawi olla tulnud, nagu „Segodnja"'
kuuleb, suur Jaapani la-em „Mimosa", mis
toonud uue partii wedurid Weneinaa jaoks.
Iga päem loaditawat Riias, Windawis,
Liibatvis nõukogude Wenemaa jaoks keskmi
selt 280 Magunit mitmesuguste kaupadega.
—ei—'
Jgalpool juudid.
ETA. „BerL Tagebl." 21. aprillil tea
tab, et Saksa riigipäema parempoolsete rühm
järelpärimisega esinenud, miks Saka dele
gatsioonis Gemta konwerentsil 33% juute
olla.

Prantsuse vägede koondamine Saksamaa
piirile.
ETA. ..Preussishe Zeiwng" 21. aprillil
teatab, et Prantsuse sisemaalt sõjawägesid
Saksa piirile weetawat.
Saksa-Wens-TKrgi lift
ETA. „Ere Nouvelle" 19. aprillil teatab
Genuast. et enamlastel kawatsus olla, SakseWene ja Wene-Tiirgi lepingut koktukölla
Miia.
Inglise tõõstAskriis.
ETA. London, 25. apr. Kuna masina
ehitustööstuse konflikti arutamisel edu ei
saawutatud, awaldati täna teadaanne lokau
di kohta. Ka läbirääkimised puuwillatöölis
te palkade asjus äpardasid, seepärast algab
nädala lõpul tööseisak.
ETA. London, 25. apr. 2. mail algab
lokaut masinaehitustööstuses, mille tagajär
jel 300.000 töölist lahti lastakse. Siiski jät
katakse lepitamise katseid.

Hamburr laewaühisused .
Hamburg - Ameerika liini aasta-aruan-dest selgub, et ehituse kama järele senini 27
ookeani laetva Malmis saanud on, 70.359
brutto tonni mahutusega. Ehitusel on meel
43 ookeani laewa 190.000 brutto tonni ma
hutusega. Liitlastelt on ühisus 2 reisijate
ja 4 kaubalaewa tagasi ostnud. Ühisuse lae
wastik on nüüd 408.080 brutto tonni suur,
kuna see arw enne sõda 1,3 miljoni tonni
oli. Kui praegune ehituskawa läbiwiidnd,
siis on ka walitsuse poolt antud kahjutasu
summa otsas ja ühisus peab omal jõul tege
must jatkama. 1921. a. puhaskasu on
29.493.000 marka. Ühisuse rahaline seisu
kord on nii tugew ja kindel, et lähemal ajal
uut kapitaali ei ole tarwis muretseda.
„Norddeutscher Lloydi" aasta-aruanne
tunnistab tegew. tagajärjed rahuloldawaks.
Walitsuse kahjutasu ei ole marga kursi lan
gemise tõttu, nii palju abi annud kui loode
ti, kuid siiski wõidi kindlad ülesehituse kamad
ülesseada. Aasta lõpu! kawatseti 28 uut
laema 234.037 brutto tonni mahtMsega ehi-

% n^gjfe/uni^
l uo

Eestlased KaNAcl-Zdas.!
ETA. Katlge-Jdn kõige suuremad Eesti
astmdused „Eesti" ehk „Lnwi" ja „Linba"
külad, asumad Wladiwostoki lähedal. Nüüd,
kus Wladiwostoki malitsuse rahaallikad ära
ou kuiwanud ning Marsti üldine pankrott
ähMMdab, arjvab Wladiwostoki walitsus koi?
ge kurja juure wäljamaalastes leidnud ole?
wat, keda igapidi pigistada katsutakse: 1921.
a. warakewade! lasknud Wladiwostoki lvalit
sus kõik laewastikus teeniwad eestlased, löt
lased ja poolajad teeniswsest lahti. See lah
tilaskmine olla nüüd kõigis riigiasutustes
ja -ettewõtetes teostusel. Selle tagajärjel
on Eesti, Läti, Poola ja Hiina konsulid 15.
weebr. 1922 igaüks eraldi --- Wladiwos
toki linnapeale kirjaliku ettepaneku teinud,
et lahtilaskmise otsus seisma pannakse wõi
muudetaks. Eestlaste seisukord on raske,
mitmed neist on poolenisti naljas. Maale
põllutööd otsima minna on ka asjata. Wäl-,
jamaalased on Wladiwostokis abiandmise
komitee asutanud, kes kooli awas 200 lapse
jaoks ja neid ka toidab. Raskes seisukorras
on ka Eesti kodanikud Habarowsris. Elu-,
tingimised riigiteenistuses on wõimatud:
septembrikuu eest saanud riigiteenijad 16
rubla eest produkte, oktoobri eest ei olla nc d
midagi saanud, nowembri eest saanud 5 rbl.
krlllas, mille eest VA puuda tahu osta wõi
wat. Iseäranis terawalt andwat end jala
nõude ja riiete puudus tunda. Kõik eeüia*
sed müüwat wähomtarmilikke asju, et nii
wiisi elu sees hoida. Blagoweshtshenski Ees
ti asunduse seisukord olla samuti wtlets, kuid
Meelgi hullem olla lugu Swobodnõis (Alek
sejewsris), kus kellegile ammugi palka ega
paiukit ei antawat, kuna teenistust ka ei ole
wat. Ümbruskonnas rööwiwat, piinanxjt ja
tapwat „Gospoliwhrana", kes oma dtrekiii.-we Moskwast saawat. Blagoweshtshenskis
olla „Gospolitohrana" poolt eestlased üu
wistik, Samet ja keegi Fleissner (Tallinnast)
arreteeritud. Wilets on eestlaste majandus
line seisukord samuti Tshita-s ja Werhne
udinskis, kus kodumaale fõitntife wõimalust
suure igatsusega oodatawat. Parernas seisu
korras kui Kauge-Jda wabariigis, on Eesti
kodanikud selle wastu Hiinas. Nii Harbii-?
ni, kiu Shanghai asundused on majandusli
selt läbistikkll rabuloldawal järjel. Ka Hii
uas walitseb kaubandusline seisak, kitid Hii
na pole mitte sõjast kurnatud, mille tagajär
jel seal töö- ja teenistuswõimalused alal on
hoidunud ning Hiinas elawate eestlaste seaK
ei ole suuremgi joomi kodunpaale pääseda.
Gjsti efl üicö kl«!gZ'-Z»lis.
ETA. .Kauge-Ida wabariigis ja Hiinas
esitawad eestlasi järgmised wolinikud: Shcm
ghaiS hra Paul Rumberg, klawerimeis
ter, Shanghai, 214, Taku Road. Harbiinis
hm Johannes Sütt, pangaametnik, Har
bin Tamoshennaja, 60, Vlagoweshtshenskis
hra Eduard Laetz, rohuteadlane, ärimees,
Taheiho-China. TshitaS hra Jaan Rui
linkoff, elektrimehaanik, Ussuriiski. nr 114.
Swobodnõis (Aleksejewsk) hra August
Awik, c./o. E. Laetz. Tabeiho-Ehina. Haba
rowskiS hcrro GuStaw Mälk, õpetaja.
HabarowSki rsaalkoolvmaja. Nikolsk-Usju
riiskiS ajab tarbekorral esituse asju hm Au
gust Martinson, apteegiomanik. WerhneUWMiS >-« H, RWdjkM,. öpgjgja, W.-

Udinfk, Gogvlewskaja, ng. Bolshar 16. Pe
kingis hm Christian Dultz, Ex.-Russian
Post office. Dairenis Wene-Aasia panga
direktor hra Alfred Ruthe. Tokios Soome
esitaja hra Dr. Ramstadt, Azabuku Zaimo
kucho, 55.

ooo—

#n kõige parem matsrjaal.
Saaün touLorls „Eõt;s;", Tallinnas,
Sauna iön. nr. 3, k t. 3, kõnelr. 269.
?"0>

Lpctkjnte päcw Paides.
Järwamua õpetajate liidu juhatus otslls
tas ülemaakonnalist õpetajate päewa Paides
28. ja 29. mait s. a. ära pidada järgmiste
küsimuste arutainijeks: 1) Kool ja kodu. 2)
Psüholoogia ja pedagoogika. 3. Kehaline
kaswatus koolis. 4) Kooli terwishoid. 5)
Eesti keel. 6) ..Kalewipoeg" koolis. 7)
Loodusteadus. 8) Joonistaniine. 9) Kodu
maa aeglugu. 10) Järwamaa koolide üle
waade. 11) Õpetajaskond ja palgaküsimus.
12) Koosolekul algatet küsimused. On teh
tud ettepanekud Paides ja wäljaSpool Pai
det töötawaile pedagoogidele refereerida
ülaltähendatud küsim-rste kohta. Juhatuse
poolt astutakse samme, et õpetajate päcwaks
sissesõitnud õpetajatele maksuta ühiskorter
tarwitada oleks. Täielisemad teated awal
datakse lähema! ajal.
ooo

Landru hNtkamine
ilmus trükist lisana ennem ilmunud raamatule

-- 283 uaifs mees
Lnndkll
tema elulugu ja kohtuprotsess.
Lisa saadetakse neile, kes ülalnimetatud raamatu
juba ostnud, 8 marga eest, mida ka postmarkides
saata roõib, tellimise peale kodu täite. Wäcs. etele

ostjatele on lisa raamatuga juba kaasas, mida
kõigis raamatukauplustes ja raudtee lugemiskap
pides müügil. Naomatakauplnstele saadetakse
lisa müügist Ükjöömtd r-kemp laaridele täienduseks

hinnata wälja. lZbl
TeklkmiAs fa PSor^ta:
T. Mutsu raamatukauplus.
Tallinn, Peetri Plats.
OOO

Teadaanne.

Wigastaiud sõjaaueeste iihingu Tallinna
osakonna juhatus teatab, et wigastaiud sõ
durite osakonna liigete kokkukogumine
osawõtmiseks kindral Laidoner'i nimelise inMaliidide kapitaali heaks toimepandawa pi
dustuse rongikäigust, on inwaliidide päewal
30. aprillil s. a. kell >5lO hommikul Narma
maant. nr. 9, ühingu ruumes.
Palutakse osaMõtta kõiki osakonna liikMid. Juhatus.
ooo

Traamatcaaier.
Reedel, 28. skp., „Napoleon Donaparte"
(Vae victis). N. Bossi 3 umatusüne
draama. Algus kell 8 õhtul.
Laupäewal 29. skp.: „Köige tähtsam".
Teaatribüroo,
„Estoonia" Leaater.
Täna tuleb esietendusele Kalmani operett
„Hollandlanna".
8*
ETA. Riias, 28. apr. Lta. Kursid.
Naelsterling 1152, dollar 280.00, Prantsuse
frank 24.25, Rootsi kroon 68.00, Norra kr.
48.75, Daani kroon 55.50, Hollandi gulden
99.00, Saksa riigimark 1.01, Soome mark
4.90, Eesti mark 0.80, Poola mark 0.08,
Tsheho-Slmvakkia kroon 5.24, 10 kuldrubla
1225, Belgia frank 22.25, kuldfrank 50.00.
ETA. Stokholm, 25. apr. Kursid. Rii
gipank noteerib täna: Dollar 3.8515, nael
sterling 17.05, Saksa riigimargad 1.52.
Prantsuse frangid 36.15, Belgia frangid
33.25, Hollandi guldenid 146.50, Daani kr.
82.00, Norra kroonid 72.23, Soome margad
7.55.

Wastutaw toinitaia: Joh. Wc lk.
W.lMndja OsaWsG
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I Peter Panowsky I

TaMnua-HaaPsalu Rahukogu liig*.
H Teda mSleitaWad kui truud kohtuukkku l« head ametiwcuda W
> Kohtupalat, Rahukogu. Prokuratuur ,a rahukohtunikud.

W-KoMandtMsteerilM uajil
feStftS*» iy>MMflsVA KR»G««S« ffllllilS

Udriku mõisas (7 w. Tapa saamast) korraldatama
M!«Si»!Mie (iMiüt) laialt

CMi MIN

ära peetud korralise aktstonääride peakoosoleku otsuse põhjal 24.
aprillist f. a. maksab Põhja Kinnitus Aktsta-Selts iga aktsia pealt

Reljapäewal, 27. aprillil
esietendus
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. kupongi nr. 1 järele mk. 75.
Diwidendi Väljamaksmist toimetawad:
Tallinnas Põhja Pank,
Tartus Põhja Panga osakond, 1052
Wiljandis Põhja Panga osakond.
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JMlitllT
Aalmani operett 3w. |
»lg«< Utt */*8 »ht.
Reedel, 28. aprillil
Rahwaetendufeks

Valeni pulm.
Judwig Ganghoferi ja Mareo
Brocineri draama 4 w.
Algus kell pool 8 vhtul.
Z3SS

38TOC

Soowitaw arst ehk kõrgema pedagoogilise hari»
i dusega isik. Eesõigus neil, kes idiootide kaswatus
alal tegutsenud. Tutwunemiseks Matjamaale saat
mine wõimalik. Palk kuni esimese palgaastmeni
'eelharidusele wastawalt. Kahekümnemargalise tem
pelmargiga kaetud soowiawaldused ühes tunnistuste
ärakirjadega ja lühikese eluloo kirjelduseda saata
kuni 15. maini s. a. Töö-Hoolekandemimsteermmi
Mia tän. 12, Tallinn), kust ka lähemaid teateid saab.1362
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kstoouia Mufika

Rehapäewal, 27. cptiütt

Saani kirikus, reedel 28
ettekanne

Wm

juhatajat.

G» K. H iindeli m
Mnfcltfi

Läänemaal riigiarwel peetawa

limani
! (LZedertafey

Reedel 28. aprillil.

„Rapoleon
Bovaparte^
(Vas vicUB).
K. Lossi 3 waatusline draama
Algus kell s Shtul.

kontsert

on 2. mai! feH 10 l
Asunikkudele jagamine on

l KaasLegewa

Juhatab 3. TSrnpu».
Kaastegewad pr. Sigrid A«t>
rvpoffcHsevschetman'r»
Eeskawas: Reinh. Beeker, G.
Lubrich, F. Eilcher, Aug. The

WWV liiUl!

len, Echumann-Lilzt, Echubert»

on S. mail s. a. kell Enampakkumisest wõiwad osa n
pidajad. Läänemaade riigimaa
1348 Asja<

LM, Rachmaninoff, Chopinj. t.

LaupaSwal, 29. aprillil
R. Zewreinowi

juut titior
Lhele komöödia, teisele draama.
4 waawses.

Algus lell 8 Shtvl.
PÄhapLewal, 3V. aprilli!

Algur <ev 8 Shtttl.

PLasetähed: SO->lbo margani
eelmüügil teaatri kassas, alga
des 21. apr.
1280

SSläitti I

PSHaPSewal. 30. aprillil f. «•
kell 10 hommikul

antakse Suur Roostk

nr. 21, krt. 9. Rääk
l/is—Va6.

Ausameelne abielu?

Lasteetenduse?»

Esimesi korda:

Draamatesotri Selt|

S. mall s. a. feC 10 h»«>
Haapsalu lähedal olewas i

ÜiBI

„AwÄ AutS
Pörgv Vürst".!
Dr. ValtoN muinaslooline nal
jamäng. laulude ja tantsudega,

5 pildis.
A. Sunne lamastus.
tl. Tuurandi dekoratsioonid.
Algus kell 3 päeval.

koht
soriks olla. Asr. SA

PevMhttde ttvnLM igapiiew
Kvo 11—l e. l. jv s—B vhtul
Draamateatri tossa».
1348

Dr. 0. Lepp
võtab wastu k. S—IV i« 4—5
filmahaigeid
Wene tSnawal nr. IV, krt. 1
(Postkontori wastas).
135 l

Siilil tuli
koolile» Ale ttimeeC «iitus,

antakse S. Roofikrantfi Län.

PSewakorraS

Võib ta hobusemebe

I |) 1922(2 3 aasta hooaja eelaewe. !
3) Walimised.
i 2) Läbirääkimised.
Kui määratud ajaks tarviline osa liikmeid
kokku ei tule, siis peetakse koosolek samal päewal
kell 11 hommikul ära, mis osawõtjate arwu peale
waatamata otsusewõimuline on.
\ Sissekäik teaatri peauksest.
Seltsi juhlrtus.

Kaks isikutunnistust kaduma

läinud

Sophie Hindreus
ja
Alma Aindrevs

Jaani täna» nr. 6, äri 7 müüakse
Milt Miilil JM"

nimel tunnetatakse mais-

wusetaks. 1350
Eerika Puhk i

isikutunnistus nr. 554 T
Mr 21, krt. 9. Rääkida IV—ll makswnfetukS tmmMab».
ja
im
im

tembeldatud 1327
detsimaal kaalusid
kaakusttz 20 ja 80 puu»., !a»ak—laffd,
/» wadjd. S. W. seaduse põhjal nõutakse ka »aal wmbeltzaHch

kaalusid. Io2«

«.?S. -Vbiselu" trükk Tallinna»
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