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Vittor Kingissepa tegemine lõpp.
AiugiSseppa arreteerimine Medweshi t. 14.
tk. seletus oma tegewusest. Sõjakohus. Koh
tu otsus täna öösel täidetud.
Nagu meie eilases lehes lühidalt teata
sime, arreteeriti eila hommikust-ööd kella 1
paiku Eesti ko-nmunistide waimline juht
Wiktor Kmgissepp.
Kaitsepolitsei oli hiljuti kindlaid andMeid saanud, et K. asub Medweshi tän. nr.
11. See maja, mis ringkonnas kus palju
mawiija aedu, piirati öösel politsei ja sõja
-väe poolt ümber. Lühikese otsimise sävele
mindi sisse hoowipeal olewasse wäiksesse
majakesesse, kus elasid umbes 60. aastane
naisterahwas Tallmann oma kahe täiseali
se tütrega. Siinsamas elas ka Kingissepp.
Läbiotsimine tabas teda ootamata. Ta ei
ole olnud suutnud ennast weel riidessegi
panna, sissetulejad leidsid teda palja jalu,
kuid püksid ja west olid tal seljas. K. haaras
rewolwri, et sisseastujate peale lasta, kuid
teda takistati selles.
Ilma suurema wahejuhtmitisteta wõati
selle järele K. lmoi ja towletati sarnases
seisukorras, nagu ta oli, autos -viibimata
kaitsepolitsei ruumidesse. Sita toodi temale
pärast tema teised riided järele.
K. elukorteri läbiotsimisel jõuti selgusele,
et siin meie põrandaaluste enamlaste jnln
peaasukohaga tegemist oli. Siia oli koonda
tud kõik kirjawahetus põrandaaluse tegewuse
juhtimiseks. Muu hulgas ei puudunud siin
Riigikogu koosolekule täielikud stenogram
mid, aruanded igasuguste ametiühisuste
tegewuse kohta, kirjad -vangimajadest, juht
nöörid, mida K. -välja saatis, kõned Riigi
kogu kommunistlise rühma liigetele j. p. m.
Töötamiseks olid siin 3 kirjutuse masinat,
siis leidus siin weel telefoni avparaatisi, iga
sugust kirjutusmaterjaali suuremal määral,
nagu 7—B tosinat Pliiatsid, schapirograaf:
lintisid, Paberit j. n. e.
K. elamiseks oli tar-vitada wäitene, um
bes ühe ruutsülla suurune tuba, -väga -väi
kese aknakesega. Toa sisseseade oli õige
lihtne. Selle toa kõrwa! oli weel -väikene
pime kambrikene, mille põranda all urnide
ga wooderatud keller. Wii mast kawatseti
nähtawasti trükikoja asutamiseks tarwitada.
siin leidus juba suurem tünn trükimusta
malmis.
Kingisscp a seletus oma tcgcwuscst.
Peale kiimiwZtinist seletas Kingissepp
üsna laialt oma tegemusest. Tema seletuse
järele on ta j-lba üle 3 aasta Eestis elanud.
Selle aja jooksul on ta mitmel pool maal ja
teistes linnades käinud. Ka Wenemaal on
ta wahepeal liiircmat aega olnud. Medtvesln
tänawale asunud hilja aja eest.
Küsimuse Peale, kas ta loeb ennast Eesti
kommunistide mõjnwamaks juhiks, nustas
K.: „Ma ei taha mitte uhkustada, kuid se
da tõendan. Kommunistide keskkomitees ei
olnud mina küll juhatajaks, kmd nnnu mõ
jn oli ivastumaidlemata. Kõik nnnu ette
panekud -võeti wastu. Töötajiine 3. inter
natsionaali statnuNde alusel. Meie eesmärk
oli Eestis demokraatlist korda kukutada ja
tööliste diktatuuri maksma panna. Kui
meie töö senises tempos edasi oleis t iinud,
siis oleksime lähemal ajal sõjariistus wälja
astumise korraldanud".
Küsimuse Peale, kas ta selle wäljuastu
uise kordaminekusse uskus, mastas K., et
ui see ka korda ei oleks läinud, siiskl oleks
eda tarwis olnud toime panna.

teo " Et»

manni, Medweshi tän. nr. 11 majaomanik,
salatrükikoja tööline «Kaasik", Rosenfeldt
ja weel 3 põrandaalust tegelast, kes täna
öösel Kingissepa korterisse ilmusid.

tide esitajad. Need saadeti aga Pärast sinna,
et nende kaudu niassit ettawalmistaoa sõ
jariistus -väljaastumiseks. Sellekssamaks
otstarbeks olid ka asutatud noor-proletaar
laste ühingud. Wumased pidid olema taas
Bitfor SiiMM siiawiiljlikehw pooll
tuabinõuks teiste noorte ühingutele ja nad
fucraa miiiileludpidid relvolutsioonilist noorsugu ette wat
Sõjatairnstri Päewakajuga kutsuti eila
mistama. Lõpuks pidi rahwamass nii kau
gele ettewalmistataum, et ainult tarwis oleks sõja-välja koh-rs kokku Wiktor .Kingisseppa
olnud neile sõjariistad kätte anda ja -võit asjus ar-rtamiseks. Kohus Pidi kokku astu
lusesse saata.
ma kell 0 «Sõdurite kodu." ruumides. Suur
Praegune Riigikogu kommumstl-i-e nihu Tartu m. --r. 01. Pool tundi enne kohut
ei muutnud oma meeleolu mitte Riigikogus, toodakse kinnises Punase Risti autos 15
-vaid ta oli juba enne walimistele minekut ratsapolitsernikn. saatel Wiktor Kingissepp
kindlaste kommunistide juhtimise all. komandantuuri hoo-vi, kus ta Pool tundi
Ametiühisuste nimetust tuli tarwitada le Inlfmn samas autos kobtu ruumide ette
gaalsuse mõttes.
-viiakse.- Soldati saatel astub Kingissepp
autost wälja, käed raudus, tuna kaks sõdurit
Miks ei astunud Kingissepd legaalsesse
ta! käe alt kinni astrwad. Kohtualune paistegewusesse?

Selle lüsimuse peale seletas st. et tarna
ennast tundis «kutsutud olema", kui põran
daalune tegelane. Legaaslena tegelasena ei
oleks ta tema arstamise järele mast ojanndri
olla. Illegaalne tegemns oli temal taota
was tn õites kirgiiseks spordiks
Stuft ntlfi raha?
Raha. mis u. organiseerin-isi' töös tai
mis läks, tuli K. seletuse särele osalt otse
kohe Nõukogude Wene kohalikust saatkonnast,

osa saadeti Wene-naalt käskjalgadega, kuna
mõned summad ka korjanduse tee! iaadt.
Iseenda Peale olla K. -väga -vähe kuiuta
nud. Raha läinud Peaasjalikult organisee
rimise tööde peale.

Tegelased töötasid aiunit raha eest.
Lige halwa otsuie andis
liste tegelaste kohta.

} igas fuumfes kilude sissetegsmise karmis

pakud Eesti KlaafttSSstuse
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1918. aasta iügisel tn!i ta tagasi ja sel
lest ajast kuni lõige wiimaste päe-vadeni on
teda õigusega peetud Eesti kommunistlise
partei hingeks ja kõige kand-vamaks jõnks.
Ta oli meie konmnmistide ainu? vea juha
taja, kes oma intelligentsi ja energia poolest
määratu kõrgele üle ulatas settest hallist
tab õige üritatud otewat. la pilk on segane. Wanjade ja Allikfoode togust, mille hulgast
Umbes tunni pärast talntatakse ta ~'Sõdurite ta endale käsilist sa tööriistu kogub. Ühtlasi
kodu" ruumidest tagasi autosse, mis kõman tegutses ta siin ka Moikwa internatsionaali
hantuuri bovwi sisse sõidab. Ratsopolitsei cätajgna.
lukud iahtimxid tomandautuuri hoowist.
Kingissepa surma läbi päistes nesenew
Krmlda on, et Kmgissepp peawabti paigu Eesti ühest õrna kardetawa-itaist sisemisist
ta kse.
-vaenlasist, kardetawaist iseäranis sellepoo
Sõja-välja tohiks mõistis Wiktor Kingis lest, et temas äärmine fanatism oli ühenda
seppa kõigi õiguste kaotamisega surma ma tud tugewa enesedistsipliintga. rikkalikkude
halaskmise läbi. Teda süüdistati peale Põ
põrandaaluses organiseerimis
randaaluse kihutustöö Saaremaa -nässu kogemirstega
töös sa, lõpuks, isikliste aineliste hnwide
õhutamises ja satakstulamises sõja ajal nõu täielik-» pundumisega. Kõige eita
kogude Weneuiaa kasuks.
mi-ie juurdus tema loomuses, sellepärast ci
Sõjawälja kohtu otsus sai weel eita õh oleks temast kunagi saanud ülesehitawa töö
tul kinnitatud ja otsus öösel täide wkidnd. tegijat, ei kommunistlises ega ka kodanliscs
ilmas. Oma abstraktsete ideaalide nimel
VN'e S>ng!ssep».
wõis ja oskas ta ainlüt triwitada, ja kui
Wiktot Kingissepp oli pärit Saaremaalt selle juure? ka tuli oma poolehoidjate fmf
Kuresaare linnast, kus ta wancmad -veel kade surnukehadest üle sammuda, siis ei pil
praeangi asuwod. Isa peeti -väikelinna kolu gutanud ta silmagi. Selleparast on kindel,
ta -võrdlemisi jõutaks meheks, tal oti pargi et Eesti töörahwits selle melu' wärske kalmu
ääres ilus ruumikas maja, milles ta stiwe! ääres unsmna kergendatult -võib hingata,
pannooni pidas. Onul on Kitrefaa.c1 lähe nagu Eesti iseseisew' riiklus. Ta kaotust
da! Marienthalis suurem mehaanika töökoda. tvõiwad leinata ainult Eesti rawva nAten
Oma hariduse sai kadunu kõige pealt lasid.
ooo
Kuresaare gümnaasiumis. Loomu poolest
-väga heade annetega, killus tal õppimiseks
Südinitt sihjtlßvud tcaaxo liiva
õige -vähe energiat, nii et palju waba aega
hvNivikvl A«li»li!sd.
iile jäi. See kulutati -värskemas eas koe

Idee niuvsi töötajaid.olund loguni -vähe.
Kõik uvuduüd iga -väiksemagi wmrnu ee isi
taba. Ilma maksuta ei ole mähemadki kir
ja ära saata saanud. Tihti o'nud K'. u-c>ri
nii mõru, d ta siinsetele meestele selga
poörda mõtelnud, kliid t-rg oma tcge-vuse
wastu ajanud teda uuesti tööle. Olla aru
saadaw, ct põrandaalused tegelased omale
ülespidamiseks raha nõud-md, kuid -vihale
ajanud see, et ka legaalsed tegelastõ. lellel
omal teenistus, ainult raha eest -valmis rustükkide tegemiseks, koerustükkide, >. ui liri
olid töötama. Selle juures on need tegelased sagedasti iseäralik körwattnaik, nagu see ha
tihti wäga saamatud olnud.
riliku lapse -vallatule juures ei tundu. Wäbe
küpsemas
eas aga audio nla.kulik -vallatu>
„Äuhi" otsuH oma kasijisie Wanja ja Äagu ruumi huwile
poliitiliste küsimuste kohta,
kohin.
-uis seda mõisteta-rvm, et gümnaasimm -ö
Nagu kuuleme, on K. jellekotwse küjimu ouaastad fofrii sattusid Wene-naat algan ud
se peale ligemate käastegetasie kohta seleta tugema käärimisega, mis lõpuks 1005. aas
nttd, et Riigikogu liige Wauja -viimasel ajal a! rewolntsioonina puhkes. Sel ajal luges
eilnast õige „!>east" küljest näidanud, nn? Kingissepp rohkesti poliitilisi draschuürilir
ülesastumisesse puutub, Wansv on ennast jandust, -võttes kõike seda suurema tõena,
sttba niipalju «lihwinud". et temast tulemi, mida käredam ja re-volutsioonilisem ta oli.
kus mõndagi bead loota wõib. .Kägu sell'
Güm-taasimni lõpetanud, läks kudumi
mastil kõlbab ainult turu peal massi tarwis,
kus ivast mõjuda wöikfid Kägu «merised" Wenemaate, algu! Moskwa, pärast Peter
buri, kus ta ülikooli astus. Näib aga. et ta
lööksõnad.
ka sea! jälle otsekohe kõige käremeelsemate
KinlnwõeUlna Mabanenlise tundmus.
põrandaaluste ringkondade mõju alla sat
Peale kinniwõtmist tähendas Kingissepp. ms, sest juba 1917. aastal on ta Tallinnas,
et ta nüüd ennast esimest korda jälle waba V- mitte selleks, cl teadnslist tööd leba.
tunneb otewat. Nüüd tunnud ta ka igawnst vaid et tööliste hulgas põrandaaluse kihu
kõigi senise töö wastu. Igasuguste ettekirju tajana tegutseda. Pärastpoole asus jälle
tuste ja juhtnööride andmine on käsilaste Peterburisse, jäädes sinna kuni suure rewo
nürisuse tõttu lõpuks tüütaw olnud.
lutsioonini. 1917. a. kewadel tuli ta jälle
' K. ei salga, et tema pea kõikide seniste Tallinna ja sai siinses enamlaste rühmas
üleskutsete ja juhtnööride autor on. Prok° üheks kõige aktiiwsemats ja energilisemaks
iamatsioonideS tulnud ta rüütada jöituaunsl tegelaseks. Peale selle, kui enamlased siin
selleks, et massi peale mõjuda. Nõukogude wõimn täiesti a-valdasid, töötas ta Toom
Wenemaa praegune seisukord o nsarnane, et peal administratiiw-osakonna juhatajana
slle kütmisega kaugele ei olets jõutud
kuni sakslaste tulekuni ja põgenes siis ühes
Kommunismi legaalsed urgaanid.
Kinniwöetutc arw.
teiste Eesti enamlaste juhtidega Wene
K. seletuse järele puudusid tõeliste ame
Peale W. Kingissepa arreteeriti 3 Tell- maale.
.iikituAtes weel mõne aasta eest komnnnis

Litststvõtte pühade ajal pchtnnnd õnnetuv'

tõttu põhjmvajtmud töstekraana päästmiie
tööd edenesid -mimastet päemade! jõudsasti.

Selle tagajärje! tõusis kraana täna homun
tnl kell 9 lõpulikult mee peate.
stohe aiuS selleks määratud wmmision
tööle, et selgitada, fui palju '.vesi kraana
sisemust, -nasinaid jne. rikkunud on.
Selgus, ct suuremaid rikkeid ei ole; ar
mutakse. ct ! raana 3—l väem: jooksul jätte
-võib tegewust algada.
»i>tz«u»MtMiu!» kaivased meaüra
litMWz'e wõlto.
?.'selal!ral!adt' lvalnnstamis? ja käimava
nemne küsimus on meil juba pitemm aega
päewakorrat olnud, Kuni winnase aiani ei
uidkltnird asi selle tõttu edasi, et robn amet
tonna juht sette -vastu oli.
Nüüd, mil -viimane onia auvanim muut
und on, aiutakje küsimuse tegeliku labeuda
mise juure. Eila oli rahaministeeriumis
metallrahade nsjils nõupidamine, millelt
oja wõljid Peale rahaministeeriumi esitajate
inäciitfcncr Taikt. teemiker Dreyer, iili.
Krufenstiern ja teised eriteadlased. Tuldi
otsusele, ot kõige otstarbekohasem oleks raba

fib walmistada maie ia ttikkcli segu il,
melichorist.

Esialgul kawatsetakjc ivtstmistaõa 1 , 3
ja ämvargatisl. kitid hiljem ka snure««ib.
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Mcka toidab inimest, kuid ei tee seda mit
Töö tundub inimesele tihti tüütawana,
te paris muidu, armust. Oma annete eest kuid kui talt maetakse hoopis ära.töötamise
nõuab ta inimeselt higi ja waewa.
wõimalus, siis alles näeb ta, kui tuhi ja mõ
Waewa kwantumil on erikobtades eri tetu on elu.
simruS.
Ükski abiralm, riiklinc toetus, ei wõi olla
Lõunamaalane saab oma peatoiduse loo meele järele terwelt, rikkumatult mõtlewale
duselt wördlemisi kergelt kätte, kuna põhja kodanikule. See wöib teda ainult alandada
maalane iga terakese eest peab wöitlcma kar kerjuse seisukorrani.
mide oludega.
.Kogu ilmas on 1921. aasta jooksul antud
Üldiselt aga on maapind ja -põu praegu abirahadeks tööta kodanikkudele 21 miljardi
weel nii jõurikas, et suudaks anda wördle kuldfranki. Sellega on hoitud tööta inimesi
misi muretuid elamiswõimalusi kõigile ela näljasurma eest, kuid kas on nad rahulduse
maile olemustele.
tundega wastu wõinud abiraha, seda ei wõi
Faktiliselt aga teame, et alati mingisugn* keegi tõendada. Wist suur hulk neist oleks
ne arw kogu maakera elanikkudest kas ala soowmud raha asemel tööd. Kuid pikapeale
toitluse käes kiratseb (nagu praegune Sak demoraliseeruwad massid ometi ja neile hak
iamaa), wõi. hoopis nälgib (nagu Wenemaa kab paistma, nagu oleks ükskõik, kas süüa
ja sageli Hiinamaa).
teenitud wõi armust antud leiba.
Samal ajal kuuleme asju, mis kõlawad
Sellepärast ei tohi abirahade saamine ku
km paha muinaslugu: Ameerikas tarlmta nagi olla eesmärgiks, maid ainult hädaabi
tawat wilja küttematerjaaliks.
nõuks, millest tnleb loobuda wõimalikult
Sarnased nähtused Lõendawad kõige ruttu, muretsedes töölistele tööd.
pealt üht asjaolu: inimene ei ole ilmawalit
Selles sihis töötawad kõige kultuuririi
semise kunstis ja ühistundes mee! kuigi kau kide paremad juhid, kuid töömuretsemisel on
gele edenenud. Ta on alles kätest ning jalust ees tuhat takistust. Üks kõige mõjuwamatest
seotud iga oma praktilise sammu juures, on malmita probleem. Waluuta kõikumised,
kuigi ta teoreetiliselt tihti ilutseb ja teeb kõ hüpped, langused, tema kallidus ühel maal
lawaid sõnu.
ja odawus teisel, haltoawad majandussist
WastaStikkuse waenu sunnil hämitati il initsiatiiwi, algatuswõimet, teewad tõkkeid
masõjas ja rewolntsivonitules ära määratu kaupade üksikute maade wahel.
mad wäärtused.
Kalli nrnluuta maad ei saa kaupadest lahti,
Kõik, mis Purustatud ning lõhutud, sest odawa waluuta maade! pole millegagi
ootab ülesehitamist kõige kiiremas korras, neile kaupade eest maksta.
ootab lootvate inimkäte puudutamist, et tõus
Kui puuduwad ainete tarwitajad, jääb
la imele elule.
loomine, produtseerimine kängu, wõi hoopis
Näib, nagu jätkuks siin tööd kõigile, kõi seisma, kodanikud tööta.
gile, kõigile.
Waluuta keerdsõlme pole weel suudetud
Kuid ometi pole asi nii. Kogu ilmas on lahti harutada, kuigi temaga teemad tegemist
kibe tööpuudus, mille all ägawad miljonid Paljud majandusteadlased. Saksa LööminiS
inimesed.
ter pani Genua konwerentsil ette, arutada
Saksa tööminister esines Genua kontve waluuta küsimust tööpuuduse küsimusega
rentsil memorandumiga tööpuuduse kohta üheskoos, sest et nad on lahutanratalt ühen
maailmas. Memorandumi andmete järgi on datud.
kogu ilmas 10 miljoni tööta kodanikku, nen
Tööpuudus on ühes riigis terawam kui
dest 4 miljoni Euroopas.
teises, sest peale üldiste põhjuste, mis puu
Et wääriliselt kujutleda selle arwu suu dutawad kõigi riikide majandust, on weel
rust, tuleb ainult omale selgeks teha, et iga igal riigil omad sisemised, kohalikud põhju
uksuS sellest 10 miljonist on inimene, mitte sed, mille mõjul tööpuudus kas kahaneb wõi
asi, on terme ilm omaette: tunned külma. kaswab.
Ühe riigi walitsus on terasem Lähelei»a
nälgä, janu, mõtleb,.kannatab, loodab, tahab
elada, püsida alal, teha tööd enese ja oma nema suuri ühiskondlikke hädasid, teise oma
perekonna heaks.
wähem. ühe riigi olud on paenduwamad
Tööta inimese meeleolu teab wäga hästi mitmesuguste tööalade kombineerimise ja
iga kodanik, keS kas wõi ainsa korra elus on ajutise kasutamise mõttes kui teise omad.
Näituseks oleks wäga raske, wiia põlipidanud halwade! tingimistel tööd otsima.
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Lutsifer.
Fea» te la HireÜ romaan.
Kuid seal kostis äkki kisa, segadus, kostsid

hääled, Pilou hääl, Corsat' hääl:
Peremees' peremees! meie juure...
äia!

Sainclair pööras ümler ja jooksis ukse
juure. Kui ta ukse awas, nägi ta eeskojas
Corsat'd ja Pilou'd, kes tõstsid ja hoidsid en
di eeS teist punast meest nagu mõnda erne
hirmutust... Mees siples käte ja jalgadega
ja möirgas midagi Saksa keeli.
All käidus oli näha inimesi kihamas.
Nad kõhklesid edasi tulemast... Kuid seal
tekkis wahe selle hulga keskel ilmusid
nahtatvale teised mehed, julgemate nägude
ga, suured browningud käeS. Järsk kasutus
peatas neid:
Pea!
Kostis weel teine komando, sa need neli
meest, kes esimese? reas asusid, tormasid
Corsat', Pilou ja Sainclairi peale... Kuid
nad langesid üksteise otsa: Õönägija laskis
nad oma pauguta rewolwriga maha.
Kallaletungijad kohkusid silmapilguks.
Punane mees ei liigutanud enam, seepärast
jättis Pilou kogu tema raskuse nüüd Corsat'
kanda. Pilou ütles Sainclairile:
Neid on wiiskllmmend meest. Pika
peale wöib üks ehk teine teid tappa!... Mina
tean, kust wälja saab. Corsat katab meie ta
ganemist, kuna ta iseend selle elama kilbiga
katab.

00ta...
Kõik see sündis ainult ühe minuti jook
sul.'

Sainclair pööris tagasi, jooksis tuppa,
otsiö sealt ncõnda toakleiti. Ta leidis ühe
mantli ja kattis sellega Laura Paili kinni.
Ta küsiS endalt kohutusega, kas Laurence
oli surnuid wõi ainult minestusse langenud.
Ta haaraS oma armsama hingetu keha ja
kandis selle eeskotta. Pilou wöttis temal
küünarnukist kinni, tõmbas teda endaga
truif** teda Nende ees >oofn« Moltt.

Alles nüüd kostsid nende tagant paugud»
Corsat möirgas Saksa keeli:
—< Teie tapate ta ära! Teie tapate ta
ara!
Ta oli punase mehe oma selga tootnud,
ja nimelt mi. et see kõik tema selja ära
marjas. Ta jooksis oma koormaga Sain
clairi ja Pilou järel.
Nad jooksid üks, kaks, kolm sekundi laia
korridori mööda...
Wolsf peatas ja laskis Sainclairi tema
koormaga mööda minna. Piloull oli brow
ning käes. Corsat tegi endale punasest me
hest kilbi, mis temal selja peal rippus...
Kui Wolsf nad kõik läbi oli lasknud, tõukas
ta ukse tugewasti kinni, nii et see kui suur
tükipauk malmide all kajas... Kohe kos
tis kisa selle ukse tagant ja hoobid ukse
pihta... Kuid Wolfs oli jälle ette jõud
nud ja nüüd jooksti jälle edasi...
Tulid trepid, mida mööda täie kiirusega
alla tormati, riskeerides ülepea alla kukku
da ja kaelaluud murda... Wolsf peatas
äkki ühe suure ukse ees.

Andke oma lõikaja? ütles Wolsf.
Pilou lvõttis lõikaja Corsat'i kotist. Ühe
minuti pärast awanes uks, kuna tal lukk
wälja oli lõigatud... Oldi hobuste tallis...
Siin olid hobused... Rakmed... Üks mees
ilmus kusagilt. Wolfs lõi tn rusika hoobiga
maha.

Sea! all ou tveel lõikajat tarwis? üt
les Wolsf Pilou'lc, teise ukse peale näidates.
Ja kuna Pilou lõikajaga töötas, sadul*
das Wolsf üht hobust.
Teised tegid kohe Wolsfi eeskuju järele,
ja kahe minuti pärast kihutasid neli ratsa
nikku Schwalzrocki mäeringi sügawusfe.
Hobused olid wöetud tallist, mis asus hiigla
kalju müraka jalal, see oli nwnaaegne koo
bas, mis lossiga tüuSwa käigu kaudu oli
ühenduses. Selle kaigu sisse oli trepp ehi
tatud...
Ülemalt mallidelt ja tornidest kostsid püs
sipaugud. Kuid ükski kuu! ei ulatanud siia.
Hobused kihutasid looklewad teed mööda, miS

'»ure wiiS. See kittaStee stben-

seid Inglise wõi Saksa suurtööstuses teeni
maid mäekaewanduZiöolisi, wõi malmiwabri
kutöölisi üle maaharimise juure, kuna mõ
nes wäikses PSllumajandusUseZ riigis, nagu
Eestis wõi Lätis, töölisele see üleminek suurt
raskust ei teeks tehnilises mõttes. Pealegi
on wabrikutööliste arw siin wördlemisi wäi
ke ja elanikkude wörk ülemaa weel kaunis
õre. Suure häda korral mahuksid kõik töö
ta kodanikud põllutöö alale ära ning riik
wõiks ajutiselt läbi ajada ilma wäsisturuta
sisse- ja waljaweo jaokS.
Mis puutub praegustesse tööoludesse
meie riigis, siis seletas ivalitsuje esitaja Rii
gikogus, et massilist tööpuudust meil ei ole
wat. Räägitakse nii ligikaudu 1000 tööta,
töölisest, keda loodetakse wõiwaL ka ligemas
tulewikus tööga kindlustada.
Pahempoolsed erakonnad tõendawad aga
suurel suul, et häda olewat kaugelt kibedam
ning nõuawad tungiwalt kümnete miljonite
nao! niklist toetust töölistele, silmas pida
des muidugi ainult wabriku- ja maatöölisi.
Kõige selle juures on kõige weidram see
asjaolu, et ei walitsuse esitajad ega pahem
poolsed kõnemehed ei tea tõelist tööta töölis
te arwu.
Et massidel kalduwus on uskuda ennem
paha kui head, siis oleks walhjnsel just riigi
huwides wäga kaschlit ja tarwilik esineda
punktipealsete andmetega tööta tööliste suh

mata, wõi ainult wabriku- ja maatöölised?
Nii palju kui Tallinna tööoludest fjarili*
kiile kodanikule silma pasitab, näib just in
telligent ametite wöi teenidu
se leidmine raske olewat. Seda wõiwad tõen
dada kõik, kes on näinud, kuidas ka kõige pa
hemate tingimiste juures sajad kodanikud
malmis on kohta wastu wSLma. Prowintsi
linnades on lugu weel liolwem. Seal veab
tihti kuude kaupa ootama, enne kui wabaneb
julmslikult mingisugune koht.
Ek siht, füüsilise töö tegijate! weel kmg:
suurt tööpuudust Pole, tõendab see asjaolu,
et nad ainult maksimaalse tasu eest tööle hak*
kamad.

Näituseks jäid Tallinna linna ehitusosa
konnal minewal aasta! mitmed tööd tegema
ta just sellepärast, et linn ei wõinud Loosis
tele pakkuda eraettewötjatega ühesuurust ta
su. Samuti ei leiduwat ka praegu töölisi
erakorraliste tööde jaoks, tänawate prügita*
miseks jne.

Põllutööle kuluks hulk inimesi, kuid kõr
gete palganormide tõttu ei söanda peremehed

inimesi palgata, sest ei wõi ju põllumees ette
naha sügisest wiljasaaki ning ainete hindu.
Igatahes seni, kui meil ei ole kindlaid
andmeid tööpuuduse kohta, wõiwad Paha
tahtlikud jutud ja oletused asja mustemas
wärwis kujutada, kui ta tõepoolest on, kuna
kergensklised ja pealiskaudsed inimesed oma
tes.
kord wõiwad tõsiasju sel alal kuuldusteks Pi
Tuleks ka kindlalt defineerida, kes kuulu dada. Sellepärast tuleks ivastawate! asu
wad tööta tööliste hulka. Kas kõik tööta tustel asja selguse eest rohkem boolt kanda.
J. S.
kodanikud sugu ja rahwnse peale maota-

Znglise-ZZumlsuse wafislu.
Barem wõi hiljem tuleb see päew, kus
Euroopas ilmasõjaaegsed rttkide-kombinat
sioonid täiesti nmutuwnd. Ümdergrupee
rimiue on juba algcmud ja kestab edasi.
Tuletame ainult meele Wene-Saksa lepin
gui Kui palju need kaks suurriiki vastas
tikku werd walasid! Nüüd tcchawad nad söö
rätikult käsikäes ülesehitamisetöõd teha ja
kui juhus ning wöimaluZ, siis wõitlewad
nad edaspidi juba « -õlg -õla «kõrwal.

Endiste liitlaste rühm on täielikult la*
gmremaS. Küll ei ole liitlastest ei Ühisrii
gid, Prantsusmaa, Belgia ega Itaalia ilma
sõjaaegsete waenlastega lähedasse ühendusse

astunud, aga seda peetakse juba mõimaü
kuks Lagunemine liitlaste rühmituses algas
juba waremini, aga t»leb nüüd ikka selgemi-

ni näh tarnale. Ameerika ei tulnud enam
Genuassegi, ja mitte wahest põlgusest enam
lise Wenc esitajate wastu, maid enam rahul
olematuse pärast Prantsuse militarismiga.
Ameerika jätab oma sõjaaegsed liitlased üksi.
nõuab neilt ainult oma wõlgasid. Seal
ookeani taga ei tehta enam suurt wahet sõ
jaaegse waenlase Saksamaa ja kaaswõitlejg
Prantsusmaa wahel.
Itaalia ei ole kaugeltki enam see mis sõ
ja ajal ja sõja lõpul. Temagi on endiste
ivaenlaste wastu sõbralikuks muutumas ja
endiste sõprade wastu jahenemas.
Enam-wähem ühemeeleliselt on Ver.
sailles' rahulepingu teostamises seni Jnz
lisama ja Prantsusmaa töötanud. Esime
ne küll mitte waenuft Saksamaa wcrstu nagu

das lossi maeringi teiste Mustametsa Piir wiies minestusse langenud wõi surnud
kondadega.
uaise ja ühe uimaseks löödud wangi. Neil
Kui sinna ülesse oleme jõudnud, üis neljal mehel on igalühcl browuing käes ja
oleme päästetud, ütles Sainclair, sest seal nad on otsustanud ennem tappa wõi tapetud
ei juleta meid karjana enam taga ajada... olla, kui end kinni wõtta lasta. Neid pöge
Wolfsi hobune oli kõige ees. Teise Ho nejaid ajawad taga üheksa meest, kes on
buse seljas oli Sainclair ja hingetu Lau kindlasti otsustanud neid kinni wõtta wõi ise
rence. Kolmas hobune kandis Corsat'id ja surma saada!... Ja ükski metfawaht ega
terroriseeritud punameest. Neljanda hobuse sandarm ei tule neile appi?... Ei, sest kõik
Schwalzrocki mäering on Saksa paruni Glo
seljas istus Pilou üksi.
Sel silmapilgul jooksis mana Zucht oma von Wartecki" eraomandus. Tema metsa
kahe pojaga, Franzi ja Bertholdiga, oma wahtideks on Zuchtid. Ühelgi sandarmil,
majakesest tvälja, mis asus oru sopis. Nad ühelgi politseinikul ei ole õigust tungida
selle juure mõisa territooriumile muid km
olid waruStatud püssidega.
Samal silmapilgul kihutasid weel kuus seaduslikkude kohtuwõimude käsul.
Ja keegi ei mõtlegi kohut appi kutslrda
hobust Schwalzrocki tallist tvälja: nende, sel
nende
waSLu, kes elawad selle metsadest ümb,
jas> istusid kuus meest silmusköitega.
Kolme minuti pärast said Zucht ja rat ritsetud mäeringi keskel, mida tuntakse
sanikud ristteel kokku. Üks Schwalzrocki «Schwalzrocki mõisa" nime all ja mis on kui
riik riigis. Nii ei ole põgenejate! tagaaja
meestest ütles Zuchtile:
jäte
wastu mingit abi oodata kellegilt ega
Neid ei pea mitte tapma. Neid tu
leb elusalt kinni wõtta. Niisugune on meil kusagilt. Lossi ilmumisega peeti neid ..ka
armulise paruniherra käsk. Laske hobused dunuteks". Tagaajajad teawad, et keegi,
paruni, ei tea kõssatagi, kui nad ära
maha, kui meie oma silmustega neid kätte peale
tapetakse.
Nad peawad põgenejad kinni
ei saa wõi kui meie surma oleme saanud. wõtma, muidu
saadab parun nad surma.
Esimesed aga püüdke elawalt kinni ja mii*
Kui
põgenejad
üte mäejelja jõuaksid, siis
ge lossi.
oleks
lugu
teine!
«Schwalzrocki
mõisa" ter
Kui palju neid on? küsis loana Zucht. ritoorium lõpeb mäe aheliku harja
joonel,
Neli meest ühe naisega ja siis weel mis moodustab ringi mõisa ümber. Seal
meie Hunter, keda nad ära wiisid.
ülemal mäeharjal on kiwiaed. mida Zuchtid
Meie läheme otse, ütles Zucht sa nii aastate jooksul on ehitanud. See kimiaed on
sõuame enne neid kitsastee juure.
gi piiriks. Iga 500 meetri tagant on seal
Tubli! Meie läheme jalgteed möö ülespandud Post tahwliga. kus on öeldud, et
da. Nende hobustest on kahel kahekordne igaühte, kes mõisa piirkonda tungib, ähwar
koorem, nii ei jõua nad nii ruttu edasi kui dab surma hädaoht, sest seal on palju hundi*
meie. Ja kõige pealt ärge kedagi tapke. auke: Pealegi on üle piiri minek wangistuse
«Ennem jurra km tappa", niisugune on ähwardusega wormilikult keelatud. Neljas
käsk. Neid tahetakse piinata!...
kohas selle kiwiaia sees on augud jäetud, kust
Saame aru!
jalgteed läbi lähemad. Need jalgteed lähe
Zuchtid kolmekesi kadusid metsa alla, ku mad läbi kõrgete kaljude wcchelt. moodusta
na kuus ratsanikku oma hobused marjahtb des nõndanimetatud defileed esik kitsasteed,
ja köwerale jalgteele juhtisid.
mida ükski tväraw ei sulgu. Iga kitsastee
Kujutatagu endale selgelt ette seda meid* kohal seisab ainult walge tahwel musta kir
rat pilti. Kahekümnendal aastasajal, hari jaga: «Läbikäik keelatud!"
tud maal, suurte metsade ringkonnas, kus
Järgneb.
OOO
reifiseltsid on pannud Palju teenäitajaid ja
tõbiseid tttaegdpad wßa Mrii meelt, kanta
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teme, aga kohustustest ja kohusetundmusest
oma kaaswõitleja ja kaaskannataja ivastu.
amjmil on Inglismaa juba Saksa sõ
jakahjude järelandmisi tarwi
likuks pidanud.
Aga Prantsusmaa annab ikka robkem
põhjust, et Inglismaa wöiks oma kohustus
test tema teostu loobuda, mida see ka nähta
ina heameelega teeb. Sellest lakatakse
Prantsusmaolgi aru saama, aga kas sellest
tarwilikka järeldust tehakse, on iseküsimus.
Saksa-Wene leping ei olla mitte Inglismaa
teadmata sündinud, kirjutatead Prantsuse
lehed ja lisawad jimre, et Inglismaa kawat
seda Saksa-Wene rühmitusse astuda. See
kolmikrühm tahta siis Euroopa hegemoonia

Samas toonis kirjutoivod paljud teisedki
Inglise lehed.
Liitlaste konlrvrents astub kokku neil
päewil. Kuulu järele tahta seal Lloyd
George sõjakahjude ja ülesehitamise küsimu
se täies ulatuses kõne alla wõtta. Ei ole
loota, et see konteerents Prantsusmaa nõud
uusi kõigiti saab sauktsioueerrma. Wist seab
seal Lloyd George Ingl isuma seisukoha kah
jutasu asjas selgesti üles ja katsub teisigi
liitlasi, peale Prantsusmaa muidugi, enese
poole wõita. Niipalju wõib juba ette öel
da, et see konteerents lõhet Prantsusmaa ja
Inglismaa teahel ei tvälienda, ennem suu
rendab ja selgemini uähtatvale toob.
Inglismaal näib eesmärgiks olewat
enese kätte wõtta.
sõjaaegseist kombinatsioonidest pikkamisi ja
Igatahes nälMkse Prantsusmaal ette, et wiisakalt lahkuda. Ta tarwitab selleks jn
Versalttes' lepingu täitmist oma jõuga ja husid ja läheb etteteaatliknlt aga kindlasti
üksi tuleb nõuda, et Inglismaa toetuse peale selle eesinärgi paole.
selles asjas kaua loota ei maksa.
Tuntud Ameerika äriilma tegelane Van
Prantsuse peaministri Poincarg köne derlip, kes Euroopa ülesehitamise küsimuse
Barle-Dnr'is andis Inglise awaliknle arwa ga mõne aasta tegemist teinud, on „Voss.
misele hea juhuse teahekorda Prantsusmaa Zeitungis" kirjutuse tutewaste Euroopa
ga kõne alla wõtw.
rühmituste üle awaldanud. Vauderlip ar
Teatawasti ähwardas Poincarh oma teab, et tulewikus ühte rühmas Euroopas
kõnes, et Prantsusmaa üksi Saksamaa ivas Inglismaa, Saksamaa, Skandinaawia rii
tn kõige waljemad abinõud tarwitusele wõ gid, Belgia, Itaalia ja Tsheho-Sloivakkia
tab, kui see 31. mail head tahtmist ei näita saamad kuuluma. Neid ühendada tööstuse
oma kahjutas«kohustuste punktipealses täit hnwid, neile olla majandusline ülesehitu
inises.
mine kõige tähtsam, nemad tarwitada kõige
See ähivardus leidis Jliglise lehtis ivä- enam tealisturgusid.
Oa halba waswkõla ja Lloyd George awal
Teise rühma kuuluksid Prantsusmaa,
das arwamist, et mitte tväga sünd Poolamaa, Jugoslaawia ja Rumeenia.
salt ei ole rääkinud. Ta pidas kohe tartei Neid maid ühendada ja juhtida peaasjali
likuks kõigi rahulepingu allakirjutajate liit kult poliitika, kuna neile rahteusteaheiine
laste konwerentsi kokku kutsuda, kus Poin majandus nii tähtis ei olla. Need riigid
carö lähemalt peaks seletama, mis ta Saksa olla marurahteuslised ja militaristlised.
maa ivastu ette mõtleb ivötta, kui see punkti
«Inglismaa ja Prantsusmaa huwid ei
pealselt oma kohustusi ei saa täita. Lloyd ole kokkukõlas," ütleb ka Vauderlip. «Ing
George arwates on asi nii tähtis, et sellest lismaale on ülesehitatud Euroopa, teastn
kõik liitlased enne peaksid teadma.
mõtlikud turud, ostujõulised kunded, ühe
Inglise leht ..Edening Standard" kirju sõnaga: rahulik ilm tarivilik. Ta peab sel
kas sel puhul :
lele eesmärgile jõudma, wõi hukka minema,
«Kui Prantsusmaa tahab ivahekorda lõ seda tõendawad tema kaks miljoni tööta töö
petada, siis ei wöi meie midagi selle mastil list käega katsutawalt.
teha, aga meie oma kohuseks juba
Prantsusmaa on vahina naaber, kes kaks
.»tte öelda, et Prantsusmaa selle läbi kõige
korda sisse tungiwad. Tema sõjakcchjud ei
yikema ja kardetawama tee walib."
«Daily Chronicle" llimetab PoincaiP kõ ole lveel tasutud. Ta kardab põhjcudajult
net «õnnetuks". Genna komverentsi"'pkstke tulewikku, sest' ta - tmmsb -Gakftunaa majan
mõjunud see kõne kui rauatükk, mis masina duslist geeniust ja saab tõsiasjast aru, et
mehanismi wisatud. Isik, kes selle rauatüki majandusline tugeteus lõpuks ka sõjaline
,viskas, ei olewat mitte awitada, lvaid bä tugewus on. Tema rahaasjad OU raskes
iviwda soowinild. Juba kahe! korral olla seisukorras. Hoolimata sellest, unistab ta
Prantsusmaa teiste liitlaste teadmata tali Euroopa hegemooniast. Ei ole sellepärast
tanud, nimelt Frankfurti okupeerides ja ime, et ta Euroopa Probleeme teiste silma
Angoora walitsusega lepingut tehes. .Kui dega näeb kni Inglismaa."
Nii kuulutab ka ameeriklane kahe suu
meel kolmas kord midagi sarnast juhtub, siis
ci tahta Inglismaa enam oma liitlasega rema ja tugewama liitlase teede lahkumine
kut ette.
ühes minna.

Geuua kovnereuls.
Hiljuti teatasid telegrammid, et komve
tents 5. iuail lõpeb. Nüüd aga kuuldub, et
see lveel mõni nädal wõiwat edasi kesta.
Majandirskiisimnsed olla juba kõik läbi aru
tatud: nüüd sõelntawat ainult weel poliiti
lifi küsiümsi.
Mis konwerentsil tehakse ja räägitakse,
sellest saab otsekoheseid teateid muidugi tea
ga urihe. Sõnumid, mis üksikutele nxilja
maa lehtedele saadetakse, ou suuremalt jaolt
katkelised, üksteisele loastnkäiwad teõi mitte
midagi ütlewad. Nagu «uimastest ETA
telegrammidest näha, ou. liitlaste lvastus
wenelastele ära antud: ivastuse sisu ei ole
esialgul weel teada. Juha kuuldub aga, et
Tshitseriu teostusega rahul ei ole: ta waid
lewat eriti selle ivastu. et Ühisriikide ülema
kohtu-koja president' kawatsetakse nimetada
segakonunisjoui esirueheks, mis asutatakse
iväljamaalaste nõudmiste läbilvaatamiseks
eraomanduse asjus.
Mis heakstegemise küsiulusesse ja rah
wuslvahelistesse wõlgadesse puutub, siis ol
la selles asjas Inglise lehtede teatel Lloyd
George esinenud ime ettepanekuga: Inglis
maa olla ivalrnis ohwerdama Prantsusmaa
kasi lks osa Jiiglismaale kuulumast heakstege
mismaksust, kni Prantsusmaa nõus ou ivas
tu wõtma kaiva, mille järele Saksamaa otse
koheseid kohustusi siis palju ivähendatakse,
et Saksamaale wõimalikuks saab rahwus
ivahelise laenu tegemine. Kas see kaiva
ivastu wõetakse, on praegu alles küsitate:
kui see sünnib, siis on Lloyd George jälle
ühe eesmärgi saawutanud, mille poole ta ju
ba taliv otsa ou püüdnud. Saksamaale rah
teuswaheMe laenu andmise küsimuse üte olla

gtd liitlaste märgukirja kuues punkt. Seal
ei ole midagi öeldud Aene kodanikkudele
nende eraomanduse tagasi andmisest. Kii l l
aga peab Wenemaa end kohns
ta m a wälj a m a a kodanikkudele
nende natsionaliseeritud era
oman d u s e tagasi andma, wöi
kahju t n s n selle ee st. Kahjutasu suu
ruse määraks wahekohus. Ka need ettewõt
ted, milles nxiljamaa kapitaal enamuses, tu
lewad omanikkudele-Uxiljamaalastele tagasi
anda.

Märgukirja seitsmendas punktis on öel
dud, et eraomanikknde kahjutasude katmiseks

iviieprotseudiline laen tuleks teha, mitte suu
ruse wahekohus määraks.

Vahekohtud kahjutasu slturuse kindlaks
ulääramiseks seatakse kokku Wene esitajast,
riigi esitajast kust kahjutasu nõudja päri, ja
ühisriikide esitajast.
Liitlased nägid julxr ette, et Wenemaa
kergesti eraomanduse tagasiandmises järele
ei taba anda. Sellepärast oli inglaste ette
panek, et iväljamaalastele eraomanikkudele
nende omandus 99 aaStakS ta rüütada an
taks. (Muidugi käib fee ainult waruudufe
kohta, mida wõimalk targutada anda.)
Uuemate telegrammide järele otsustades
OI: Inglise kompromiss ka prantslaste poolt
lvastu teõetud. Ainult belglased ou järel
audmatud. Itaalia ja erapooletud olid al
gusest peale Inglise ettepaneku poolt.
n.

TsWherivi waslused.
Ühe Ameerika ajalehe esitaja pani Ge«
nuas Tshitsherinile mitu küsimistt Wenemaa
Inlemifn kohta ette. Ta arlvas, et nendega
Wene saatkonna esitaja kimpu ajab, aga ek
sis rängasti. Tshitserini! oli tühi asi ette
pandud küsimuste peale wasteta.
Kunas mõtleb nõukogude lvalitsus Ivast
miste ivabadnse anda'S oli esimelrn ameerik

Genuas igatahes juba nõu peetud. Neist
uöupidamistest wõttis ka Ameerika rahamees
Morgan osa. Aivaldatnd arwamist, et Sak
samoale, laenu andmise kaudu ivõiiualik
oleks Prantsusmaa tngewanmid tamüdusi
rahuldada ja sellega parandada kogu Eu
roopa seisukorda, mis peaasjallkult just lase küsimus.
Prantsusmaa rahuldamatuse ja sellega ühen
Tshitseriu ei jäänud sugugi mõtlema, ku
datub rahutuse tõttu alaliselt põuew ou.
nas jälle Wene kodanikud wabalt oma taht
Prantsuse saatkonna esünees Barthou mist waliuiistel wõiwad awaldada. Ta
Hitis teisipäewal Pariisi, et peaministri ivnstas:
Poincarõga nõu pidada. Ta jõndwat alles
Wenemaa! ongi tealimiste-ivabadils.
"aupäewal Genuasse tagasi. . . .
Teine küsimus:
Kunas pannakse Wenemaa! trükiwaliaduZl,
Vene eraomanduse fflfimvs Sennas.
nuiksma?
Uuemad telegrammid Geuuast teatasid,
See hulvitab kogu ilma ja ka Wene rab
st Wenemaale saadetama märgukirja kokku
ivast.
Tshitseriu ei lasknud taastust kaua
seadmine suuri raskusi sünnitanud. Belgia
oodata:
ei olewat nõus olnud eraomanduse küsimu
Wenemaa! ei ole eeltsensuuri.
ses järele andma. Prantsusmaa oli esialgul
Ja umbes samal kombel teostanud tee*
ka leppimatu, aga on teisi juba järele an
uelaue kõigi ameeriklase küsimiste peale,
und.
Tuletame siin meele, mis Wenemaalt ilma et silmagi oleks pilgutanud.
n.
eraomanduse suhtes nõutakse. Sellest rää-

Päewauudised.
MSSms rliglamelolkludele korterite mu
ttfftuifc luhtu Sru muudetud.
W. walitsus otsustes tühjaks tunnistada
ajutise walitsuse Poolt mastmvõetud ja «R.
Teatajas" nr. 15 1919. a. aivaldatnd mää
rnst, mille Põhjal Tallinna linumvalitjus
oli kohustatud riigiametnikkudele eramaja
des sunniwiisil korterid unlretseuia. Korral
dused, mis seniajani selle määruse põhjal on
tehtud, jääwad makswaiks, kuna edaspidi
sed wahekorrad üleüldistel alustel lahenda
takse.

Seadus taudalaemasM juhtide ju lae
««juhi lutse ««andumise luhta
esitakse wabariigi walitsltse Poolt Riigikogule
neil päewil.
Isikud, kes soolviwad lMbariigi kaubalae
ivastikku kuulutvate lavwade juhi kutset
omaudadaweawad selleks määratud kommis
joui ees sellekohase eksami tegema. Eksamid
Peetakse iga merekooli juures ketvadel peale
koolitöö lõppu.
Eksami tegijad peawad olelna wabariigi
kodanikud. Ligisõidu tiiürim«lie kutse soo
wijad pea Ulad wahenmlt 19 a., limsSidu kap
teni ta kaugesõidu tüürimehe kutse soowuao
A, o. ja kaugesõidu kapteni kutse Pea « Pre.
tendeerijad 23 a. wanad olema. Peate selle
peab olema wastaw haridus ja meresõidu
praktika. Wabariigi kodanikud, kes lõpeta
nud E. w. merewäe kadettide kooli wol We°
ne kadettide korpuse ehk teeninud alamlett
naudina ehk leitnandina Wene sõjalaewast»kiis, saawad wastawa laewa juhi drploomr
ilma eksamita. Samuti jääwad inakswaters
Wene merekanbanduse seaduse Põhja! walja
nutud laelvajuhi diploomid.

meeter, aar ja hektar, ruumi ehk õõnsuse
mööduks kantmeeter ja liiter.
Sijsluhtuie pealt müratud larisluste
Raskuse mõõdus kilogramm ja milli
gramm. Suuremaks üksuseks on siin tonn
«Unisest. .
27. aprillil awaldas sõjaminister päewa (1000 klgr.)
Mõõtmiseks ja kaalumiseks wõib tarwi
käsu, mis sisaldab juljtnoöre sõjakohtute
tada
seaduslikult tembeldatud mõõte, kaale
Poöit määratud karistuste täitmise üle. Nen
ja
wihte.
JärelZvaltve selles asjas jääb proo
de juhtnööride järele peawad söjakohtnd ja
toikoja
peale,
mis seaduses kindlaks määra
sõjaprokuratuur karistusi, kus mõistetud on
lvangirood wöi sunnitöö, mille tõttu õiguste tud alustel töötab.
Kaalude ja mõõtude seadus pannakse lä
kaotuste puhul süüdimõistetud sõjawäetee
hemal
ajal Riigikogule heakskiitmiseks ette.
uistusest wälja heidetakse, teostama kodan
liste proknrööride kairdu. Sõja nuhtlussea Uue seaduse wastnwõtmise puhul kõrwalda
duses ettenähtud, kindluse-wangistus, tuleb takse siiamaale makswusel olnud Wene uiõõ
teostada kinnipidamisega peawcchis: sõjamäe

üksikwangistus arwatekfe ümber lühikese
ajaliseks arestiks wee ja leiwa peal seaduses
ettenähtud korras. Kodanlist türmi tuleb
teostada diststplinaar-rgodil lvangirühmas.
Mõistetud arest täidetakse kohalistes garni
soni Peawahtides, kusjuures need, kellele
määratud arest lvee ja leima peale, peawad
ivõimalikult üksikittesse kambritesse mahuta
tud saama. Tegemas teenistuses seiswaid
sõjalväelasi ei wõi kodanlistesse wangimajaVesse paigutada, loäljaarwatud juhtumised,
kus kuritegu ähwardab karistus õiguste kit
sendamisega Wõi smnane otsus kohtu poolt
tehtud.

Sarnased korraldused ou lvälja kutsutud'
sellega, et zneil kõigi määratud trahwide
kohta wvstawaid wvngistnse-wiisisid ei ole.
setbnsccln§n faatnde sa müHnfte k»ht«.
Kaalu ja mõõdu aluseks wõetakse kilo
gramnl ja meeter, mis sellekohasel rahwus
ivahelisel konwerentsil heakstunnistatud on.
Pikkuse mõõdu üksuseks jääb meeter, mis
jaguneb senti- ja millimeetriteks. Endise
asemele tuleb tarwitusele kilo
m e e t e r.

Pinnamõõdus ivõetakse tarwttusele ruut-

du ja kaalu üksused.

Daaul lokaut lõppenud.
ETA. Daam suurlokaut on lõppenud.
Peaaegu kõigis tööstusharudes oli töölised
ja tööandjad kokkuleppele jõudnud. Töö
andjate ühisuse ja tööliste liidu juhid on
teate lvälja saatnud, et nad läbirääkimistel
öösel lvastu 25. apr. kokkuleppele on jõud
nud. Tööta tööliste arw, mis eelmisel nä
dalal 83.594 oli, on aprillil lõpunädalal

Oil Eompany" wahel leping on tehtud, mil
le järele Wenemaa annab tähendatud ühin
gute kontrolli alla Petrooleumi müiigi We
nemaal kni ka teatud kitsendustega ksi? õli
toodangu.

Larskusliö tlolf.
Karskns kõnekoosolek
„EstooniaS" kolmapäewa õhtul oli üle poole
saalitäie rahlvast foffit meelitanud. Kõne
lesid W. Ernits, õp. J. Lattik ja Al. Tamm
peaasjalikult kiriklikust karskustööst. Kõne
dele järgnesid läbirääkimised. Sõnawötjate
seas oti ka piiskopp J. Kukk, kes toonitas,
et ristiusu kirik pole riirfana energilisemat
l võitlust alkoholi lvastu pidanud, kui week
alkoholi häwitate mõju kõigile selge ei ol
und, sest ainult lõbu kui niistrguse lvastu,
ei olelvat kirikul üleüldiselt mitte askeetlik
ku, eitalvat seisukohta wõetud. Kuna aga
alkoholi häwitaw zuõju praegi» nÄljaspool
igasugu kahtlust ou, siis ou wõitlus alko
holi lvastu kirikule lviimajel ajal pühaks ko
huseks saamas.

Koosolekul audis ennast 33 inimest itlef
aslitatawa kiriklikku karskusseltsi liigeteks.
Karskus kõnekoosolek õpetajaile
Seisukord Zirlmeal.
peetakse täna õhtul k. 6 poeglaste ginnnaa
ETA. London, 2. mail. Wiimase öo siinui aulas. Kloostri täualval. Kõnelewad
paewa jooksul oil liri wabariigi sõjawägi noorsoo karskiisliikminse majadusest ajaloost,
Mässuliste lvastu lvälja astunud. Lülüke aeg põhimõtteist ja tegelikust kormldufest W.
enne keskööd piiras tuge lv l valitsuse sõjalväe Ernits, Al. Tamm, H. Roos ja stnd pbil.
salk ümber klubi Kildase täualval Dubli E. Pedriks.
uis. mitte mässulised iibeks oinaks peakorte
Kima iioorsoo karskustöö ilmtingimata
riks otid tvalinud. Mässuliste juhid awal tarlvilik ou ja kuna õpetajad mooraalselt k o
dasid llõitsolekut hommikul majast lahkuda. hnstatiid on sellest jnhtiwalt osa wõt
ma, siis tohiks täuaõhtune koosolek elawat
Wene pctroolellmi hallikad wäljmttnnlnste tähelepanu leida meie õpetajate hulgas, seda
kontrolli nlln.
enam, et praegu karskustöö Tallinna koo
ETA. London, 2. mail. Pariisi sa lides õige timtalval ivnnt areneb. Õpeta
Londoni ajalehtede Genua korrespondendid jäte asja juure asumine suudaks sellele õige
suurt hoogu anda. —V
teatatvad, et nõukogude Wenemaa ja «Shell
89.798 peale langenud.
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kohasust näitusel kindlaks teha, sest peksu heneMas. PSHjuS seisab selles, et puuwilla
proowe sel näitusel pidada ei saa. Pealegi tööstuses raskust on. Püütakse puuwilla
on paremate wabrikute masinad meie põllu kaswatajatele hoogu anda, aga sellel ei ole
meeste
seas küllalt tuntud, nii et seal ise õiget mõju. Seisukord näib kujunewat na
Kui määrdeõli on meil teda suuremal ar°
PSlmNwi (oi foore» aiae.
üralist
waatamist
ja tutwunemift waja ei gu linakaswatuses, mis tagaspidi on läinud.
Ivul
tarwitatud
wagunite
määrimiseks
ja
kui
Eesti inseneeride ühingu teadusline kom
ole.
temale
10%
petrooleumi
juure
lisada,
siis
misjon korraldas 2. mail referaadi teema
Wõib põllumeestele soowitada rehepeksu
langeb sellega hangumise temberatuur kuni
peale: „Põlewkiwi kui tooresaine".
15*.
masinaid
aegsasti ära tellida, kui nad kind Hinnateated 16.—22. apr. 1922. Lõuna-Soo»
Kõige pealt andis referent põlewkiwi
lad
tahawad
olla, et masinad õigel ajal ko
mes raudteejaamade ligidal.
Lõpuks
tuleb
tähendada,
et
meil
tehni
tööstuse keemik K. Luts ülewackte põlew-.
hale jõuawad. - J. S. ,
kas põlewkiwi alal weel wiimane sõna Pole
kiwift kui kütteaineft.
(Eesti Helsingis)
Märtsikuu andmete Põhjal sisaldab põ öeldud: kui põlewainet, samuti ka kui määr
Rukis Smk. 3.30—3.50 kg.
lewkiwi keskmiselt 17,6% wett (mis soojal, deainet tuleb teda weel hoolega uurida teo
Sofia mnt )o S«lsa ffiSsfus.
Nisu 3.50—5.75 „
kuiwtol ajal 5—6% langeb), kuni 40% reetiliselt kui ka katsete abil.
Saksamaalt kirjutatakse Inglismaale, et
Oder 2.75—3.50 „
ja ülejäänud osa orgaanilisi olluseid, andes
Ühte wõib aga kindlasti ütelda: tnlewi
Kaeratangub 1.60—2.— „
3530 kalooriat sooja. Tema põletamise juu ku wäljawaated on selles asjas lootusrikkad Saksa töösturid marga kursi tõusmist ja ise
gi paigalpüsimist kardawad. Praeguses sei
Karwlid 40.00—50.00 hl.
res saame kasulikku soojust 57,1%, kuna üle
ja palljutõotawad. P. L.
sukorms
oleks
Marga
kursi
tõusmine
kau
Ristikhein,
seemned 00.40—00.44 kg.
jäänud osa peaasjalikult ühes gaasidega
bandusele
ja
tööstusele
seisaku
toomine.
KAiheini
1.50 „
(22%) ja nöega (12,2%) kaduma läheb.
Piim 1.30—1.65 I.
Wiimast arwu on wõimalik wastawa korstna
Sas rehepeksu gatttlfnnti ostmisega Saksa ärimehed ei usu, et Genua sündmu
sed Saksa marga kursi peale niisugust mõju
Wõi, meierei 35—38 kg.
konstruktsiooni abil märksa wähendada. Põ
wüwilM?
towaldaksid,
et
marga
kurs
tõusma
hakkaks.
Wõi, kodu 26—35 „
lewkiwi sisaldab ka 1,4% wõrva wäSwlit, mis
Mõnedes lehtedes on põllumeestele nõu Genua konwerentsi algusel jäi ostmise pala
Juust 16—26 „
aga ei wõi kardetumaks saada, sest et ainult
rehepeksu garnituuride ostmisega wii wik natuke wähemaks. - Nüüd on uuesti
Loomaliha I kl. 8.00—10.00 „
*/« temast kuiwalt gaasidega wälja läheb, ku- antud
witada. Selle nõuandega ei saa päri olla. kaswanud.
Looma liha II kl. 7.00—9.00 „
M 2js tuha sisse jääb.
wõiwvd ainult siis kindlad olla,
Sealiha I kl. 14.00—15.50 ..
Põlewkiwi hoidmise juures peab silmas Põllumehed
Sealiha II kl. 13—14.50 ~
pidama, et ta ei satuks muutlikkude ilmade et nad masinad rehepeksu ajaks kätte saawad, Puuwilla kaswatamine wäheneb maailmas.
kui
nad
need
wiibimata
ära
telliwad.
Was
Puuwilla
kaswatamine
on
maailmas
wä-<
Kasehalud
225, 4m, (süllalt).
kätte (wtoheldawad sUlad, külmad), millede
Mõjul ta rutuliselt kõduneb. Katuse all hoi tasel korral tekib samasugune seisukord, kui
des ei muutu põlewkiwi omadused peaaegu läinud aastal, kus wilja lumega peksta tuli.
sugugi. Samuti tuleb tähendada, et põlew- Täiesti wale alusel on wäide, kui puuduk
sid wäljamaa äride esitajatel kindlad hin
on wäga kSwa isesüttimise wastu.
Teajed maakondadest.
nad.
Iga kohalik äri, kel mõne wäljamaa
Pölewkiwiõli peale üle minnes peab tun
nistama, et ta kui küttemne 10% naftast hal wabriku esitus, teab ka selle wabriku hindu.
wem on (mis harilik nähtus kunstliste õli Ka see ei ole õige, et wäljamaa ärid näitusel
Tartust.
Wiljattdist.
de juures) ja annab 0,98 erikaalu juures suuremate wäljapanekutega esinema saawad.
1. mai pühitsemine WilsaMs.
9700 kalooriat sooja (hea nafta aga> 10.700 Väljapanijad on peaasjalikult kodumaa üliõpilaste üldmütsi tarwitusele wõtmme
edasi lükatud.
kalooriat). Erikaal kõigub 0,91—0,98 wa ärid, kes omale üks ehk faks rehepeksu gar
Esimese mai puhul oli Viljandis inwa
hel. Mida kergem erikaal, seda suurem küt nituuri lad-usse telliwad, ning et sellest kogu
liidide
kapitaali heaks karbikorjandus, mis
Teatawasti
pidi
1.
maist
üldmüts
tarwi
tewäärtus. Õlisid saadakse pölewkiwist 18—- maa tarwidust täita ei saa, peaks selge ole tusele wõetama. Kuid et puudub weel üli hästi korda läks. Keskpäeival oli turuplatsil
nya.
22 ja koguni kuni 25%.
saadud mütsi tarwitusele paraad. Peate paraadi oli rongikäik muusi
Oletus, kui pakuksid wäljamaa wabrikud õpilasmärk, eiwõtta.
Analüüsid annawad küll wäga suure (ku
kakovride saatel linnas linnast langenute
M.
rehepeksu masinate alal palju tehnilist uu
ni 75%) protsendi tõrwa, mis tema
haudadele ja sealt tagasi linna. Wiljandis
Akadeemilise
spordi-klubi
tamise plahwatusmootorite jaoks kõlbmataks dist, on ekslik. Ainult wõhik wõib arwata,
töölised
omi punaseid lippusid wälja ei too
teeb, kuid kui teda destileerida. siis wastaks et sõja ajal wiljapeksu masinate alal suuri esimeseks esimeheks waliti klubi koosolekul nud. Töölistele oli korraldatud käsitöölise
tehnilisi leidusi wõi uuendusi tehtud olyks. 2. mail s. a. üliõpil. Zolk, abiesimeheks
ta täiesti turu nõuetele.
seltsi saalis kõnekoosolek. Or.
Wiimvsed katsed õli tarwitamise kohta Ja kui ka mõne wabriku masinatel mingi Treial, kirjatoimetajaks Peterson ja laeka
Wiljandi dmlla Tusti mõisa maad asunikku
diiselite jaoks annawad suuri lootusi tulewi sugused uuendused peaksid läbi wiidud ole hoidjaks Sori.
dele kätte antud.
Akadeemiline soprdi-klubi töötas seni
kuks (isesüttimise Punkt 507*)'.
ma, siis on igatahes raske nende otstarbeüliõpilaste seltsi „Sport'i" nime all. Selts
Kohtade suurus on umbes nelikümmend
on seni suurte aineliste kitsikustega wõidel
ühes wastawa heinamaaga. Mõi
galt pöhjendetvtundub Marschal. WaAvalt nud. Tegewüse ätustämiseks tehti 90.000 sa südame ühes fajawiiekümne. wakamaa
Monkmartte"
wõib Pariisi kunstnik nii eluwõõras olla, et laen. Kõige energilisemalt on tali-spordi põllumaa ja heinamaaga ning suuremate
Piette näidend „Estoonias"
nii tõsiselt Moutin-Rouge'i grifetti armas alal töötatud. Korraldati wõistlused.
mõisa hoonetega saab polkownik Pulk'ile.
2. mnil 1922.
tada ja jumaldada, nagu seda esimeses pil
Tartu maakonna esiwõistlustel jääpallis 31. aprillil müüdi mõisast taksihinnaga asu
tuli seltsi komando esimesele kohale, üle nikkudele loomi ja põllutööriistu.
See Prantsuse kirjanik on meile tund dis näeme. 1
Meile, põhjamaalastele, tundub ka ar üldse tuleb seltsi teenuseks lugeda jääpalli
Uued maasaajad olid sõjawäelased.
matu, aga ei ole põhjust teda eelarwami
sega wõtta. Ta katsub pilte Pariisi Mont matfemise stseen esimeses ivaatuses oma tutwustamine Tartu sportlastele. M.
Endine mõisaomanik saab Tusti mõisas
martre'i lõbustukohtest, kommetest ja ini nüanssi- ja detailirikkusega ning suudlus
kuuldawasti ühe sõduri maa-ala.
mesist waataja silme ette wõluda. See lä sajuga, mis lõppeda ei taha, liiga wäsita
loana. Siiski see pilt on elaw ja huwitaw,
MWU.Z
heb tal ka korda.
Montmartreil on oma ise ilm, oma eri aga weel parem on teine, nõrgem juba kol
Malgast.
line õhkkond, nagu mõnel eksootilisel maal. mas, õige kahwatu aga neljas.
Linnavalitsuse kriis kestab edasi.
Näidendi oli lawastanud ja wist ka wa
Kes seal kauemat aega elanud, see ei saa
ilmus ja on müügil.
linud
hra
Kompus.
Kerge,
waimukas
raf
enam mujal elada, tema organism on sel
27. aprillil peeti linnawolikogu koosolek
Sisu järgmine:
lest õhust kihwtitet, ta peab seda alati uuesti fineeriti, lõbus skeptiline, genre, mis Pi&nt
ära, kus uute linnanõunikkude walimine
sufe kirjanduses domineerib, on hra Kom Norra kirjanik Swen Elroestad: Must täht muu seas päewakorral oli. Kahjuks jäid
hingama, et elada.
Selles õhkkonnas on üles kaswanud puse maimule ivastaw. Siiski, rikkalikust
(järg.)
walimised ära, sest et ükski rühm kandidaa
woorimehe tütar Marie-Claire. Ta ei mõis Prantsuse näitekirjandusest soowiksime edas Tsehhi kirjanik J. S. Machar: Silm silma tisi üles ei seadnud. Kto läksid wolinikud
wastu surmaga.
ta küll lugeda ega kirjutada, ta on täiesti pidi sügawtomto wöärtusega näidendid wa
lahku korterikommisjoni liikmete walimisel,
Saksa kirjanik Artur Brausewetter: Weduri» ühendusrühm ei wõwud walimisest osa, mil
harimata, aga see ei takista teda Mont lida.
Marie-Claire'i osa pakkus proua Willme
juht.
martre'i seltskonnas karjääri tegemast. Ta
le pärast teised rühmad nõupidamisele läk
on ilus, mõistab lõbutseda ja armatseda, jä rile kord jälle juhust sätendada. (Kas ei ol Juutide legend: Wõlglane.
sid. Sel korral tõstis ühenduserühm kwvo
muud seal ei nõuta. Ta õitseb kui lill ja nud see näidend selleks walitki?) Pariisi Daam kirjanik Georg Brandes: Trollhätta. rumi küsimuse üles ja järellugemisel selgus,
lendleb muretult kui liblikas ühe mehe griseti silmapilklifed elanikud, kerged, kiired, Originaalkäsikiri Jaan Oks: Keelatud puu. et see puudub, lõpetati koosolek ära. Päekäest teise Sätte. .Künni wiimaks teda muu tujud, kapriisid ja allüürid wtoheldusid pr. Itaalia luuletaja Francesko Marcassone: Ivakorras olewatest küsimustest jäid paljud
Arvustaja.
sikamees Piörre Marschal meeletumalt ar Willmeri kujutluses üllatama temperamew
otsustamata, olgugi et nad üldtähtsusega ja
mastama hakkab. Marschal ei ole kerge diga, kergusega ja marjundiriKusega: plasti Saksa kirjauik Thea von harbou: India otsust naudivad, edasilükkamatu küsimused
hauasammas (järg).
meelne elupõletaja, ta elab muusikale, teeb liselt oli pr. Willmer km tulewärk wõi kas
olid. Nagu kindlast allikast kuuleme, nõua
Hind 30 marka.
tõsiselt tööd ja wõtab ka armastust tõsiselt. kaad.
wad need linnanõunikud, kes lahkumise pal
Nii wõõrvs kui ka meile Marie-Claire'i Nõudke ajalehemüüjatelt, raudteejaamade me ära andsid, erakorralist wolikogu koos
Ta wiib Marie-Claire Montmartri'eist ära,
oma koju ja tahab temast jumala ja inimeste sarnane Pariisi lõbunaise tüüp ei ole, pr. raamatukappidest raamatukauplustest, „Ro. olekut asja lahendamiseks, s. o. unte linna
Willmeri mängus sai ta usutawaks ja tõe
ees abikaasa teha.
maani* abitaliwsteft ja agenwuridest.
nõunikkude walimiseks. L x.
Aga Marie-Claire on MontmatreH lõ liseks.
Kirjastus »Are«g".
Aürilaat,
Kui kolmandas ja neljandas ivaatuses
õustusekohtade õhkkonnast kui joodik wiinast
1417 Tallinn.
wõi suitsetaja nikotiinist kihwtitet. Määra Marie-Claire'i kuju kahwatab, siis on ses
mis 2. mail ära peeti, oli palju rahwast
Murdesõnu korjama
matu jõuga tõmbab Montmartre teda waik kirjaniku füü.
kokku meelitanud, halwaft teest hoolimata.
Marechali osa ei ole tänuwääriline, ta ei lähewad tänawu suwel üle 10 üliõpilase. Paremate hobuste hinnad odawad, kuna
sest. ilusast ja wiisakast kodust, Marechali
körwalt tagasi liiderlikkude meeste ja „elu ole, nagu juba tähendasime, alguses hingelt Korjajad saawad toetust akadeemiliselt ema tööhobustest kallist hinda nõuti. Ristikhei
kutseliste" naiste hulka. Ja ta läheb. Lä selt küllalt põhjendet, ja hra Lauter ei keele seltsilt. Iga korjaja läheb ise kihel na puud maksis 180 marka, s. o. kallim kui
heb tagasi ühe jäleda ja rikka elumehe ar mõistnud ka seda parandada, mis autor te konda. Selle töö eesmärgiks on kõikide puud kaeru. Puunöusid oli palju ja need
luukeseks, keda ta ei salli. Weel kord tuleb gemata jätnud wõi puudulikult teinud. murbsõnade kokkukogumine üle Eesti ja nem osteti ära.
ta sinna teise ilma Marechali juure, sest tg Kõige parem oli Marechali kuju teises ivaa de trükis awaldamine ühes köites.
Selle suure ja waeivarikka tööga loode
armastab Marechali ja Marschal teda. Agq tuses. Aga kokkumäng pr. Willmeri ja hra
Lauteri
wahel
oli
wäga
hea.
takse
umbes 10 a. jooksul walmis saadab
jälle tõmbab Montmartre ta tagasi ja ta
NarwasL.
Teisi näitlejaid ei jõuaks seekord ei kiitAkadeemilise emakeele seltsi sel semestril
andub lõpulikult griseti eluwiisile.
LaewasSit Naroowa peal
Frondaie näidend ..Montmartre" on hui-, Walt ega laitwalt nimetada neid oli umbes wiimasel koosolekul andis mag. Saareste
kolm
tosinat.
Üldiselt
wõiks
aga
tähendada,
korjajatele
häid
näpunäited
oma
isikliste
kvitaw, kuigi mitte sügaw. Kõige paremini
vn juba korralikult sisseseatud. Narwaft lä
VN kujutet Marie-Claire. Tema iseloomu et raffineeriti Pariisi seltskonna kujutami-. kogemuste järele, kuidas, näit., sõnu üles heb rga päew kell 3 p. l. laew Hungerburki
ja kalduwuste seletamine oleks ilma Mou ne paljudel meie näitlejail mitte kerge ei ole. tähenda, kuidas neid hiljem kontroleeri la louab sealt iga hommiku kell 8 Narwa.
Herra Kompus oli lawastusega nähta- da, missugustelt inimestelt kõige suurema Lähemal ojal juba hakkab laew 2 kord päe
lin Rouge'i elu ja õhkkonnata näitamata
wäga raske. Aga esimese pildi järele ei wõi Ivasti tõsiselt waewto näinud, et Montmar eduga murdeid wõib saada jne, M. was Norivast Hungorburki sõitma.
kahtlustki olla, et Marie-Claire, kes niisu tre'ist elu meie näitelawale wõluda ja mitu
.. Kulgolt Skarjatinasse sõidab iga teisi
Muuseumi pidu,
guse lõbustuskoha atmosfääris kohanenud, kümmend näitlejat Pariisi tüüpidena kokku
paewcck,
neljapäesval ja laupäewal kell 12%.
nmjal elada ei suuda. Tema minek Ma kõlas liikuma panna. Tema saawutusega nns - traditsiooniliseks üliõpilaste peoks p. l. ja Skaijatinast Kulgole iga kesknäda
muutumas, korraldakse ka tänawu üliõpi
rechali juure, tagasitulek, uuesti minek jä wõis kõigiti rahul olla.
Rahwast oli Ivähepoole. Kas kelvad laste organisatsioonide ühisel korraldusel lal, reedel kell 7 hommikul ja iga pühopäe
lõpulik tagasitulek on paratamatud ja aru
lotol kell 2 p. I. Skarjatiuast laew kaugema
mõju wõi puudulik reklaam? Ed. H, „Wanemuises" 9. mail.
lc M'psi Pople weel ei sõida. X.
saadawad. . • .
- Agq hmMselt Wiendtomata Wi nõA
Aahwamasmdm.
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NeSheidvs «a>km« fo fircte
totib.L
Teedeministeeriumi tariifi nõukogu poolt
on wastuwõetud otseühenduse kawa manner
maa ja saarte wahel, missugune neil päewil
wabariigi walitsusele kinnitamiseks esitakse.
Kawa järele on laewasõidu liinid järgmi
sed: Haapsalu Rohuküla Eltermaa
Triigi Sõru ja tagasi, Haapsalu El
termaa Kärdla ja tagasi ning Haapsalu
(Rohuküla) Kuiwaste Kurejaare (Roo
masaare) ja tagasi.
Otseühenduse reisijate, bagaashi ja katt
bawedu riigiraudtee jaamadest Rohuküla sa
dama kaudu Kuiwaste, Roomasaare, Kärd
!a, Sõru, Triigi ja Ätermaa sadamatesse
ehk nimetatud sadamatest raudtee jaama
desse sünnib riigi raudteewalitsuse ja lae
wasõidu ameti omawahelisel wabal kokku
leppel. Weoraha reisijate, bagaashi ja kau
nad-e pealt woetakse raudteel kauguse eest
iellekohase tariifi järele, kuna merekaugufe
eest maks iseäralise tariifi järele sünnib.
Otsekoheseid piletid müüakse ja bagaashi
wöetockse wastu saarte sadamatesse Haapsa
lus, Tallinnas ja Tartust ning saarte sada
matest tähendatud linnadesse. Bagaash
kaupa wõetakse wastu kõikide riigiraudtee
jaamadeni kõigis saarte sadamates ning
ümberpöördult. Kaubawedu raudtee jaa
made ja saarte sadamate wahel sünnib otse
ühenduse weopaberite järele. Otseühendu
ses weetawate kaupade üksikute kohtade ras
kus ei wõi tõusta üle 30 puuda ehk 490
Ilg. Niisamuti ei wõeta weoks otseühenduDes kuhjas weetawaid ja pikamõödullsi kau
sasid wastu ning kaupasid, mille peale on
pandud järelmaks. Kaubasaajad on kohus
tatud kohe kohale jõudmisel kaubad laewalt
ära wiima, wastasel korral asetatakse nad
sadama ladudesse hoiule, mille eest eriti ta
su tuleb maksta. Kui kaubad 30 päewa ja
bagaash 14 päewa jooksul sadama ladudest
ära ei ole wiidud, siis loetakse nad wälja
nõudmatuks ja talitatakse nendega kohaselt
nagu sellekohane kord käsitab.

rediseid,
salatit }, n. e.
Pnhast mett,
seemneid

mise ehk wangiwedamise määruste wastu ek
simise puhul kohtulikule wastutusele, kui
ameti kurjasti tarwitajad. Samuti wõe
takse kohtulikule wastutusele wallaametni
kud, kes wangi saatjateks mitte wastawad
isikud määvawad, ehk nendele wangide saat
mise määrusi ära ei seleta. Wangi wastu
wõtmise ja määruste kuulutamise üle peab
wanem wangisaatja saatelehe wastawas joo
newahes alla kirjutama.

otsuse peale. Willem Kubbo kassatsiooni
kaebus Wiljandi-Pärnu rahukogu, otsuse pea
le. Kristjan Wilti kassatsiooni kaebus Wil
jandi-Pärnu rahukogu otsuse peale. August
Strikholmi kassatsiooni kaebus Wiljandi
Pärnu rahukogu otsuse peale. Märt Vimde
ri ja Hans Letti kassatsiooni kaebused Wil
jandi-Pärnu rahukogu otsuse peale. Gustaw
Naela kassatsiooni kaebus Wiljandi-Pärnu
rahukogu otsuse peale. Jaan Sitsenkofi kas
OOO
satsiooni kaebus Wiljandi-Pärnu rahukogu
otsuse peale. Marie Awiku kassatsiooni kae
bus Wiljandi-Pärnu rahukogu otsuse peale.
AW MMM h
Mihkel Meieri kassatsiooni kaebus TartuWöru rahukogu otsuse peale. Paulme Js
Tallinnas, W. Karja tän. nr. 7. W saki (sünd. Pokki) ja Alwme Pokki kassat
Maitserikas ja suur toalt! kewade- ja futoe- |H siooni kaebused Tartu-Wõru rahukogu otsuse
riietest. Laua wahariiet (Wachstuch). >W peale. Liisu Lõhmuse woliniku wan.
Kanga lõimi. Pesuriiet igas W
adw. abi L. Sassi kassatsiooni kaebus Tal
14-37 Hinna» odawad. M
linna-Haapsalu rahukogu otsuse peale. Feo
dor Mesipuu kassatsiooni kaebus TallinnaHaapsalu rahukogu otsuse peale.

Seograofipsed (otiutntitmlfe ttKfnlet.
Et tuhmistada õpetajaid kodumaa loo
dusega, õpetada neid praktiliselt käsikuna
Eestimaa geograafilisi külgi, korraldama õp
peküike j. n. e., asub Tartu Eesti õpetajate
selts tänawu suwel geograafiliste kodutund
mise kursuste korraldamisele. Kursustel,
kuhu õpetama on kutsutud meie paremad
eriteadlased, tahetakse iseäranis rõhku pan
na. aine praktilise käsitamise peale. Estal
gu olid nad mõeldud pikemaajalistena. Et
aga tänawu wõimalik ei olnud Haridusmi
nisteeriumilt abiraha saada, tuleb kursuste
kestwust ja käsitataloate ainete arwu piira
ta. Kursused algawad 26. juunil ja kesta
wad kolm nädalat.
Pearõhku tahetakse tänawu kodumaa
geoloogia a taimestiku peale panna. Peale
selle peatatakse lühidalt Eesti merelindude
(prof. J. Piipev, Saaremaal), ilmastiku
(Tartu meteoroloogia jaam) j. m. juures.
Kursuste töö algab Tartus, siis minnakse
Kaareperasse, Kohilasse, Ontikasse, Tollin
na ja Saaremaale.
Kursustest osawõtmisel on eesõigus nen
de linnade ja maakondade õpetajail, mille
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MmaMed..
M. W. Nim. ristpaela saadetust ei ole
toimetusele tänaseni tulnud. H. M. T
Ilma et seda kirjutust olÄs näinud, ei teo
öelda, kas ta kõlbab wõi ei G. R. H. Pöö
rake linnawalitsnse poole. Sel wiisil kuu
lutada, kui Teie soowite, ei ole wõimalik.
svrfld.
ETA. Riias, 3. mail. Naelsterling 1151
dollar 259.75, Prantsuse srauk 24.90, Rootsi
kroon 67.25, Norra kroon 48.50, Taon'
kroon 55.25, Hollandi gulden 99.50, Sakse
riigimark 0.90, Soome mark 5.48, Eest'
mark 0.83, Poola mark 0.08, Tsheho-Slo
maffia kroon 5.16, 10 kuldrubla 1225, Bel
gia frank 22.00, kuld frank 50.00.

Teaaler ja muusika.

ETA. Stokholm, 2. mail. Riigipan!
noteerib .täna: dollar 3.88, naelsterling
„EStoonia" teaater.
17.16, Saksa margad 1.86, Prantsuse fran«
Täna, neljapäewal, hm .Hans Lauteri gid 35.70, Belgia frangid 32.90, Hollandi
haiguse parast, jääb „Montmartre" etendus guldenid 118.25, Taani kroon 82,35, Norra
ära, ning mängitakse G. Werdi ooper „Ri kr. 72.50, Soome margad 8.10.
goletto". Homme rahwaetenduseks „Stam
ETA. Berliin, 2. mail. Kursid. Nael
bnli roos". Teaatribüroo.
sterling 1288.35, dollar 291.13, Hollandi gud
den 11066.15.

Draamatea«ter.

Reedel, 5. mail, esietenduseks: ,Järelkuul
f«§" R. Miscki i naljamäng, 4 waatuses. Ju
hatad A. Teetsosf. Algus kell 8 õhtul.
Reedel, 12. mail. näitejuhi Paul Sepp'a

Wastutaw wimtaja: Joh. Wiif
Wäljaandja Osaühisus „T^

wiprnHinwam nmmsmmmmm

toetusel kursusi korraldatakse.

~ .Üles. andq palutakse õpet. geogr. Ed.
Markus'ele, Tartu Eesti õpetajate selts.
Jaani tän. 14.
Palutakse ka teisi ajalehti seda teadet ära
Lrükki'w.

pakub
kauplus..õle"

tuluõhtuks Leonid Andrejewü „Ookean",
Tragöödia 6 pildis. Teaatribüroo.

WWkohlu
kriminaal-osakonna awalikul kohtuistungil
10. mail 1922. a. kell 19 hom. Tartus, riigi
kohtu ruumides on arutusele määratud järg

Vtwzibe k« mlie lori.
mised toimetused:
. Harju maokonnawalitsuse administratiiw
Peeter Sarapi kassatsiooni kaebus Tal
osakonna poolt on kõigile Harju maakonna linna-Haapsalu rahukogu otsuse peale. Mih
walla- ja alewiwalitsustele järgmine uus kel Mälki, Hans Kõksi, Hans Sittenbergi,
wangide saatmise kord käsitamiseks saadetud. Ida Põntsoni. Hans Saare, Liisa Glückman
Wangidelt peab ärawõetama raha, doku ni. Kai Naissoni, Ado Piile, Hans Sõrmuse
mendid, wäärtasjad, noad, sõjariistad, tule ja Prits Rätsepa kassatsiooni kaebused Wil
süütamise abinõud ja kõik asjad, millega jandi-Pärnu rahukogu otsuse peale. Emilie
wang omale ehk teistele wiga wõib teha.
Reinholdi kassatsiooni kaebus Tartu-Wõru
Iga wallawalitsuse juures peab ametis rahukogu otsuse peale. Anna Raawe kassat
olema wastaw isik, kes wangide wastuwöt siooni kaebus Tartu-Wõru rahukogu otsuse
peale. Karl Raame kassatsiooni kaebus Tar
inise ja edasisaatmise asju korraldab.
Wangi saatjateks wõib määrata ainult tu-Wõru rahukogu otsuse peale. Eduard
terweid ja tugewaid mehi 21—55 a. wana Hermanni (Ermanni) kassatsiooni kaebus
duses. Wangi saatjateks ei wõi milgi tingi Tartu-Wõru rahukogu otsuse peale. Milli
mise! määrata saadetama wangi sugulasi, Masingi kassatsiooni kaebus Rakwere-Paide
sõpru ega naiSterahwaid. Üks wangi saat rahukogu otsuse peale. Aktsiisi peawalitsuse
kassatsiooni kaebus Tartu-Wõru rahukogu
jatest tuleb wanemaks määrata.
Wangide saatjatele peab wallawalitsus otsuse peale. Jaan Wattisti kassatsiooni
iga kord ära seletama kuhu ja missuguses kaebus Tartu-Wõru rahukogu otsuse peale.
korras wang tuleb wiia, kas käed raudades Jüri Raadiku kassatsiooni kaebils Tallinnawõi lahtiselt, jala wöi hobusega jne. Naiste, Haapsalu rahukogu otsuse peale. Jüri Puh
rahwaid ja poisikesi kuni 14 a. wanaduseni weli kassatsiooni kaebus Wiljandi-Pärnu
ei tohi, peale erakorraliste juhtumiste, rau. rahukogu otsuse peale. Joosep Keres'i kas
du panna. Wangisaatjad ei tohi teel silma satsiooni-kaebus Wiljandi-Pärml rahukogu
pilgukski wangi silmist lasta ega tema jun otsuse peale. Eduard Kasleri kassatsiooni
rest eemale minna. Wangide! ei tohi lubada kaebus Rakwere-Paide rahukogu otsuse pea
tee! kellegiga rääkida ega kõrwaliste isiku le. Johannes Birkfeldti kassatsiooni kaebus
tega ühes minna ehk raha wõi kingitusi was Tallinna-Haapsalu rahukogu otsuse peale.
tu wõtta, niisama ka mingisuguseid asju Anette Kõrge kassatsiooni kaebus Tallinnaedasi anda. Kõige waljumini on keelatud Haapsalu rahukogu otsuse peale. Juhan
wangiga söögi-, tee-, ja joogi- ja eramaja Weltsoni kassatsiooni kaebus Tallinna-Haap
desse minna. Wangi ei tohr lubada teel loo salu rahukogu otsuse peale. Kustas Rehi
mulikkude asjade toimetamiseks metsa mm kassatsiooni kaebus Tallinna-Haapsalu rahu
na, waid seda peab lagedal platsil ehk enne kogu otsuse peale. Jaan Kampsi kassatsioo
teele minekut tehtama. Wangi edasitmmeta ni kaebus Tallinna-Haapsalu rahukogu oi
miss juures teel ei tohi mingisugust wnwr silse peale. Abram Klau kassatsiooni kaebus
tust ega kinnipidamist ette tulla, tu Tallinna-Haapsalu rahukogu otsuse peale.
leb wiibimata tarwilikku fohia ttma w was° Mihkel Monso ja Liisa Monso kassatsiooni
tawa isiku kätte ära anda; km aga wrnnaft kaebused Wiljandi-Pärnu rahukogu otsuse
Madis Saarmanni kassatsiooni kae
koha! ei ole, siis lvallawanema ehk tema obt peale.
bus
Tallinna-Haapsalu
rahukogu otsuse pea
kätte anda, kes wangi wastuwötmlse ule
le. Hans Masingi kassatsiooni kaebus Wil
allkirja on kohustatud andma, Amult pa
rahukogu otsuse peole. Rein
rasi seda wöiwad wangiwahid koiu tagan jandi-Pärnu
Reinupi
kassatsiooni
kaebus Wiljandi-Pärnu
nnnna. omaS wallawalitsuseS allkirza wangi
rahukogu otsuse peale. Riina JüriSsom kas
wastuwõtmise üle äraandes.
satsiooni kaebus Wiljandi-Pärnu rahukogu
Wangisaatiäd wõetakle mono' nmvõgene-

et Äslf ff^UUöld"
haLab Mm liinil teisipäeval 9. mail kell 9 hom. järjekorralist reisisid
tegema järgmise sõiduplaani järele:
Ärasõit Tallinnast igal teisipäeval ja reedel kell 9 hommikul.
Ärasõit Käsmust ehk Wõsult igal kesknädalal ja laupäeval kell 8 hommikul.
A-l. «Ristna".
Ärasõit Tallinnast teisipäeval, 9. mail kell 8 hommikul Rohukü
lasse, kust rongi pealt reisijaid ja kaupe peale Võtab, Kui vaste, Roomas
saare ja Kuresaare.
Tallinnas kaupade vastuvõtmine Laevasõidu Ametis.
m XW mmm MB:
Ärasõit Rohukülast üle Kuiwaste Kuresaare igal teisipäeval ja I
reedel kell 9.30 õhtu, Kuresaarest üle Kuivasse igal esmaspäeval ja nel- I
japäeval kell 6 õhtul. 1
A-l. «Endla"
sõidab välja Tallinnast reedel, 5. mail kell 9 hommikul Kärdla, Kärdlast
Haapsalu laupäeval 10. mail kell 9 hommikul ja edasi järgmise sõidu
plaani järele:
SllM-MW-MMI-WÄri liii
Ärasõit Haapsalust Rohukülasse igal teisipäeval kell 6 õhtul, ärasõit Ro
hukülast Eltermaale igal teisipäeval kell 9.30 õhtul ja ärasõit Eltermaalt
Triigile igal teisipäeval kell 12 öösel, ärasõit Triigilt Svrule kesknädalal
kell 6 hommikul. Ärasõit Sõrult Triigile igal kesknädalal kell 2 päeval,
ärasõit Triigilt Eltermaale igal kesknädalal kell 3.30 päeval., ärasõit Eltermaalt
Rohukülasse igal kesknädalal kell 10 õhtul, ärasõit Rohukülast Haapsalu
igal neljapäeval kell 3 öösel.
loiMUi - iltttnot • Mii Dii.
Ärasõit Haapsalust Eltermaale igal reedel kell 8 hommikul, ära
sõit Eltermaalt Kärdla igal reede! kell 12 päeval, ärasõit Kärdlast Elter
maale igal laupäeval kell 4 öösel, ärasõit Eltermaalt Haapsalu igal lau
päeval kell 8 hommikul.
Märkused: Tarvilisel karral sõidab laev Rohukülasse kau
pastd raudteelt vastu võtma ja üle andma.
Laevad «Ristna* ja «Endla" on ühenduses kiir
rongidega, mis välja sõidavad Tallinnast tell 5 õhtul ja
Haapsalust kell 5 hommikul.
Kaupasid võetakse vastu kõigu laeva peatuskohta
des (Kuresaares, Kuiwastes, TrttgU, Kärdlas, Eltermaal
ja Svml) igasse raudteejaama saatmiseks ja ümberpöördult.
Lähemaid teateid antakse Laevasõidu Ametis, Sa
tao damas. Telef. S-96. Telegr. aadr.: Laevnik, Tallinn.
LiesWi Wl.

OAL X I N N Ä TE Ä T Ä1 Ä
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„Estoo«ia" teater. »«w»r»w«»». j-««»»»z. ««ai „Estoonia" teater. fig
lj! Endise Mostwa teatri priima-balleriina 1423 MB

Kesknädalal, IC

eitiiiii KIIK
Aeljapäewal, 4. mail

jitiKir

Endise Petrogro
teatri te»o»il«ul

5 VAKaralll wSõmsekeudused g

Kipri

25 Kaastegewad: end. Maria teatri solistid K. M. Gorewa ja J. R. Kirejew. «gMg
RgM teatri orkester hra N. Kulli juhatusel. , HH
gH Algus kett 8 öhtal. Pääsetiihed eelmüügil ..Estoonia" teatri kassas. Algas rell 8 vytuu MW

Fiolrn

G. Berdi ooper 4. w.
Algus kell pool 8 õhtul.

Muwajmduslise keskühis.

ainul
Reedel, 5. mall

Rahwaetenduseks \
.Skambuli roos' j

Konts

Leo Falli operett 3 w. 'Pianisti Matt R
sehi kaastegewusel.
Algus kell pool 8 Shtul. ! Eeskawas: aariad t
1481
ma", „Mignon",
«.Eugen Onegin",
„Werter", „Don Pa

Klaweripalad 3
Schraug'! j.

Reedel, 5. mail s. a.

..Eslooma"

®mD

Ktttteainete Keskkomitee Lik
wideerimise Kommisjon annab
seega teada, et 10. s.k.p. peale
määratud Kuigatsi metsaraudtee
nleswStmise tööde wähempakku
mise teel wäljaandmine ära
muudetakse, tee raudteewalitsu
:: sele üleandmise puhul.

isiibl

peetakse ära 20. mail 1922 a., kell

Esietenduseks:

10 hom. Estoonia teaatrimajas,

JirtHßillns"

millest kõiki osanikke valutakse osawõtta

Robert Misch'i lustmäng, 4 w. '
Juhatab: A. Teetsoff.

J»

Algus kell 8 Shtul. 1
Pühapäewal, 7. mail

Lasteetenduseks j
„Kawal Ants |
I wajab suuremal arwul
Mgu Mrfl". !
Dr. Baltok'i muinaslooline nal- j
iamüng, laulude ja tantsudega, i
5 pildis.

A. Gunne lawastus. j

A. Tuurandi dekoratsioonid, j

Algus kell 3 pciewal. j
Reedel, 12. mail
Esietenduseks, näitejuhi

höld mömipuust fiudleld

tuluõhtuks;

hääleõiguslisi liilnieid ei ilmu, siis peetakse põhi

kirja Z 47 põhjal 2 tundi hiljem sealsamas järg

unne koosolek ära, mis kokkutulnud liikmete nrwu
peole waatamata otsusewõimuline on.

; ja lataselaasta.

Juhatus.

Pakkumistes on tarwilik näidata: 1) mis materjaalid

> 2) kui palju 3) millal lõigatud 4) tus kohas asuwad 1430
(ligem jaam, sadam ehk laadimise koht) ja 5) hind
laewa ehk wagnnisfe taadituit.

Vaul Seppa

PSewakord
-1) Koosoleku juhataja walimine.
2) 1921 a. aruande kinnitamine.
8) Puhtakasu jaotus.
4) 1922 a. eelarwe läbiwaatamine, kinntta»
mine ja krediitide määramine.
5) Liikumata waranduse omandamise küsimus.
6) Walimised põhikirja järele.
7) Läbirääkimised.
Märkus: Kui koosolekule teatatud ajaks tarmilikku arwn

Eesti Tarwitajate Keskühtsus.
TaMnn, Wivuwiirawa pvieste» «r. 1S

Leonid Andrejewi

Aegiftreerlm. polllseitordniffude
eelkursusele
on Tall. linna politseireserwiS
Polgu tiin. nr. 7

„t)leaan"

MT* alganud.

Tragöödia 7 pildis.

Näitejuht: Paul Sepp

Kursuse algns S. mail f. a.
1434 ReserwMem.

A. Tuurandi dekoratsioonid.
S. Äomarowi muusika.
Kostüümid kunstnik Root'i skit
sede järele walmistud.
Pääsetähed 250—50 margani
Draamateaatri kassas eelmüügil

Tall. Meestelaulu
Selt».
Koorijuhataja K. TürnhMe
tontfe»tsa«»tto.

Dr. ö. Lepp
Hllltnse paviljoni

Wene tänawa! nr. 10, krt. 1 s

ehitus=

Reedel, 5. mail 1522 !
antakse kirjalikul wähempakkumisel ettewStjatele wälja.

tßDlfft!
Algus kell 8 õhtul.

rvötab wastu L 9—lo ja 4—51
filmahaigeid j

Plaanid ja tingimised: Eesti Tarwitajate Keskiihifufe töö s
tüse osakonna», Wintwär«»a puiestee nr. 15.

141 S E» T. K. juhatus.

(Postkontori wastas). i
1351
} Sidige Parem ja tõlge oda»
wam jahi kraami ostukoht
on
Neiu
Alex. Passnpi
PÄSskka«pl«s
soowib tohw kontori ehk kaup Pittjalg nr. 6, Tallinnas,
kusesse, on neil aladel wilunud. kus alati suures wciljowaMus
Ehk midagi muud puhtamad kõiksugu jahi kraami jn wälja

teenistust, wõib ka ajutine olla. maa karastatud haawleid, hind
Pakkum. slt. R." 1410 kaugele kokkulafkjaid kahe- ja
kolmeraudseid jahipiisse, pare
! mat seltsi taskuskantawaid au
tomaat.püstolid, rewolwreid ja
| Teeniiot

RaäfetLhed 200 —5O marka ja
sõnad 30 mrk. saada „Estoonia"
teatri kassast.
1427

i nende patronid saadawal on.

tooja maale. Kandeida Waike
Pärnu maanteel 32 söögimajas
kella 3—6, täna 4. mail.

sm m näit
ii ia&a mttikii

Wiru uultts nr. 13 kr. 5.
1416

!»»„»»

IIIMÄ
MMei-Mal
müüakse reedel, 12. mail kev 10 hommikul Kaubandus-Tööstusministeeriumi
ladude jaoskonnas, Uus Sadama uul. nr. 11, ministeeriumi õliladus olewad

Kõnetunnid kella 5- 7 p. l.

1429

1439 __

Onn. üo.

UToltS

Pikkjalg nr. 6.

=tühjad bensiini kasttd
ühes tühjade plettbalonnidega, umbes 900 tükki, alghinnaga 15 matta tükk.
Peale jele J»glis tanlsaaped, kivomnahk ja kirjatasku.
õ Riigt kaubaagentuurt
Likvideerimise Kommisjou.
s,*& trütt» TalliUM,

• koorelahutalad • I
ennesõjaaegses headuses foowitame lodust igas suuruses >

Sige odawate hindadega. I
1380 Tagawaraosad alati ladus saadawal. >
TaMnva Ee»ti Majandusilhisus. I
Tallinnas, asnetr.SS. »

