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määrused.
Nende määruste aluseks ou peajoontes „Õige
kirjutuse sõnaraamat", eriti selle teoksilolew teine

wäljaanne. Määrused puudutawad kõige tähtsa
maid ja kõige hädalisemaid õigekeelsuse ja õige
kkrjutuse küsimusi, mille puhul tegelikus elus ja
kirjanduses kas eksitakse wõi kaheldakse, ja kus
korralagedus ning eksimine eriti walusalt lugeja

keeletunnet rnwab. .

Määruste kokkuseadmisel on peaasiallwlt sil
mas peetud keele omapärasust, s. o. eestllikmst,
ja keeleehituje otstarbekohasust, s. o. lihtsust mng

selgw Iygetvev kui keeleteadlane awaldad
I Tslkrus MM |

Must

selle raamatu kohta „Postim." nr. 78 muu seas

järgmist: . . . ,

pakub Eesti Klaasitööstuse
Osauhisus
»EKO",
TALLINNAS,
Raatuse tänawal nr. 10.

Wiimastel aastatel kippus meie keeleala min
gisuguseks kodujäneste katsepõlluks muutuma, kus

igaüks endal õiguse armas igasugu köigepoorase

Jjg Stockholmi keiserlikust loomaaiaii. xM
M totu* °°ni° I !*"*'" ««.[«• £
U jäw» -V tatar »
95 1 *' I 3. M. Schechter
S 5 ~' Äeil paiwil suwise hooaja pidulik awamine. 5?
W» ?liqi ametnikke, diplomaatilist esitajaid, kõiki Tallinnas asumaid seltse ja tarmlta- »
WW c' ühisust, kes soowiwad pidulikul awamisel olla, palutakse Itrjaltlult ehk suu- 95
ignaliselt kltnni 10 skp. teatada wõõrastemaja..Room tuba nr. 30, soowltama

> piletite armu, aratahendates kelle nime peale.
95 Veale 10. maid lähemad kõik piletid eelmüüml eraisikutele. S
mm *r Piketite hinnad Emk. 50.-350. 2
55P 1501 ©iwffjtoott. 5151
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maid ümbertunstimisi toime panna... Ma wot

siu ka hra Saareste raamatu teatama kahtlusega

kätte; seda armsam oli aga raamatut läbi luge
des tunnistada, et ma ammu enam nii küpset ja
kordaläinud tööd Eesti keele õpetuse alalt luge.
nud ei ole, kui käesolew 0u... Wäike raamatuke,
40 lhk., aga meeldiva Välimuse ja sisu poolest...
Ma pean tunnistama, et mul Saareste raamatu

mmmmm

jati siseministri korraldusel ära. „P. X."
kirjeldused ou pühendatud suuremalt jaolt
Kingissepale. üles jõuga wälja
kohta peaasjalikult wäikse tähtsusega üksikasjade? astuma. Kogu leht ou täis lööksõnadest, na
wastn waielda oleks. Ei leidu maailmas pahu gu neid .Kingissepa seletuse särele Kägu
asju, milles kaks inimest teineteisega lonasonalt
ühes arvamises oleksid.

sarnased mehed turul tormikada mõikad.

Hind 50 marka.

Raamat on raamatukauplustele müüa saadetud.

»P»sttmehe«Nrta»t««.
Tartus, Rüütli täit. nr. 9.
1496

Wene kohalik saatkond palub W. >lingi«sepa surnukeha wälja anda.
Surnukeha wäljaandmise tüsiniuse kolila
ei ole walitsns Meel otsust teinud. Arwome,
et see otsus eitaw tuleb.

Bact NnvinõiwW lommanislile hulgas.
S»««Äi?«--« komratejo" "«ai» ees velerbmls meelea««llmse kaime

sõjariistus wäljaastumisele ette walmista
da. Klementi juures leiti noorte kollektii
wide nimekirjad, üleskutsed jne. Kleidi sisse
oli tal Mäikene reMolwer peidetud.
Läbiotsimisel Klementi korteris on kuul
damasti igasugust organisatsiooni materjaaIi leitud.
Wilhelmine Klementi oli üks noorvrole
taarlaste juhtidest, kes suure õhinaga töötas
niihästi põranda peal, km ka põranda all.

Põrandaalused tegelased piiüawad Wene
maale põgeneda.

Wiimased paljastused Eestis on siinseid
nämm» ia We (ommiajoni Illgel peksaud. _
põrandaaluseid
tegelasi nähtawasti nii ära
Vene lehed awaldawad Kaglssepa pahal waieleaieid.
hirmutanud, et nad suure rutuga üle piiri
Samas kriis Vme W«»se põrast. . .
Venemaale püüamad pääseda.
Sgffswaa manan öamele kaafi-kerriiud lamad lagast.
Eesti-Wene piiri peal Narma ligidal on
sarnaste ülepiiri tikkusatega sõjariistus fof
Ita õfi ttplailst.
lupõrked olnud. Põrandaaluste tabamiseks
«.«» imil'«l Wenemaal- : —on abinõud tarwituselc wöetud.
..Musse Me" nt. 2 >ta ferjnloö.
teeriti ka Helmi Niineberg.
Nähtawasti on siin tegemist Eeslisse saa
II aotptol ela atlas !e ..jahl"tium wielud.
Tallinna Töölise" nie.uel fomminüSlu detud terroristidega j. t.
Wilhelnnne
Klementi
on
iroorproletaar
Eila"wõeti Schnelli tiigi jumes kinni
laste ühingus omamoodi „KiugissepP". Te de häälekandjana ilmuni: hakanud «Punase
Wilhelmina Klementi, kes sinna oli tulnud ma töötas selleks, nagu ta ütleb, et noori Täftc" nr. % mi* täna lonnniful ilmus, koroma abilisega kokkusaamiseks. Ühtlast arre-

2

Nr. 102.

T*tU!IITIITXJI

kompromisse, et aga Menemasga mingi kok hulka arwata. siis kannatab Inglismaal
iX< miljoni inimest tööpuuduse tagajärjel.
kuleppele jõutaks.
WSib kindlasti eeldada: Kui Genua kon
Inglismaal olla tööta inimeste arw Prae loerents Venemaaga sidemete sõlmimises
ttls inimeote ülewalpidamiseks' kulutati,
nüüd aga kulub see sõjariistadeta inimeste gu 1.837.000, St tööstuses suur seisak, sits soowitawaid tagajärgi ei anna, s»S arran
ülewolpidamiseks.
on see ka kaubanduses. Kaubalaewu seista
sheerib Lloyd George warsti teise nle
Pilt on tveel palju kurlvem, kui meele seal tegewuseta ühtekokku 2.250.000 tonni euroopalise komverentsi.
tuletame, et ülemaltoodud summad lvee! kõi mahutitsega.
Sest turude loomine Jda-Suroopas on
ke tööta oleku kahju ei awalda. Miljonid ja
Nii on Inglismaal ligi pool kogu Euroo Inglismaale eluline küsimus sa neid turgn
kiimned miljonid tööta inimesed ei ole ai pa tööta töölistest. Kui perekonnaliikmed
jid ei saa Inglismaa üksi luua.
nult selle läbi ..kahjulikud", et nad riigi
poolt ülewalpidamisekS suuri summasid saa
tvad. Nende tööta olek ise, see, et nad uusi
wäärttksi ei 100, toob teise samastmre kahju
Sevna nüfeTfltife tags.
summa. Sissetulekud on tööpuuduse, f. o.
palga mittesaamise tagajärjel Euroopas sõja
GemmS on juba kuu aega üle-euroopali seletataw). Rootslane Nobel on enanvlaste
iöpllst saadik 20 miljardi wõrra, kogu ilmas
ne
etendus
käimas, mida kogu ilm põmumk ga alati heasse wahekorda jäämrd ja tema
63 miljardi wõrra tvähenennd. üleüldiselt sega waatleb.
Peategelasteks on niisugused läbi katsub Sa-ksamaagi KankafuSse nafta
on saaduste sõja lõpust saadik
suurused, nagu Lloyd George, Parthou, allikatest osa saada.
si»set«le?ztd Euroopas 40 miljardi Wõrra, Tshitsherin ja teised. Need on osalised, aga
(Osalt sellega on seletataw Inglismaa
kogu ilmas 100 miljardi lvvrra wähenenud neid juhitakse nägenwta jõududest, niis näi
suur
kalduwub Wenega kokkuleppele jõuda,
(summad kuldfrankides), üleüldse arwatakse teseinte taga.
kuna
Saksamaal juba leping Venega ongi
kahju tööpuudusest 170 miljardi kuldfrangi
Mis ja kes neid juhib, selle kohta hak tehwd).
peale.
kab tväljamaa ajakirjanduses hääli kuulda
Ameerika ei ole oina ametlikke esitajaid
Praegune tööpuudus ähwardab aga töö wale tillema, Muute hulgas on Prantsuse
ptmdust aina suurendada. Sest Al miljoni suurtööstuse leht ,JM journSe inllustriel Gemmsse saatnud. Tal on isal muidugi
tööta inimest ei ole oStuiõulisöd, ei jõua lo" Pilgu Genua näiteseinte kšw heitnud. oma ..silmad" ja „kõrwad". To ei usu, et
tarbeaineid osta, nende jaoks ei ole tattviö Ta ei swljast-a küll kõike seda ratastikku, mis konwerentsil mingisugu tähtsaid tagajärgi
enam produtseerida. Tuleb saaduste ival kmnverentsl pckrki liikuma paneb, ainult üht saab olema. Aga niipea kui ta seda märkab,
miStamist weelgi kitsendada, lyeelgi töölisi osa. aga seegi on iseloomulik ja aitab silme oleksid tema esitajad warsti kohal.
Igatahes saatnud Ameerika naftatruSsid
lahti lasta.
awada.
mister Loyani Genuasse.
Need asjaolud simniwad tööstustiikisid.
Inglismaa tahta naftat täielikult mna
Kõige pahem on Prantsuse tvahekord
nagu Inglismaa, uusi turgusid ..looma". alla wötto. Naftat peetakse praegusel ajal
„Looma" mitte otsima. Otsida ei ole turgu nii tähtsaks, et selle puudus wöi küllus tasa Venega. Aga prantslasi püüda wenelased
sid kusagilt, nad on teada. Aga nad ei ole kaalu riikide wahel wöib rikkuda, et see kõi ka Kaukasuse naftaga lepitada ja meelitada.
Uuemad teated räägiwad, et Prantsus
ostujöulissd, nagu näit. Venemaa. See w ge tähtsamaks diplomaatilise mcmöwreerimise
leb enne üles ehitada, selle peale tuleh enne ja tvSistlusa pöhstiteks on saanud. Kelle maa ja Ameerika Kaukasuse nafta asjuö kä
hiiglasummasih kulutada, siis alles wSib käes on nafta pöhitagcüNarad. selle käes sikäes kawtseda käia. Nende poolt walmiS
tatawat sellekohast ettepanekut enamlastele.
sinna midagi müüma hakata. Jälle tuleb on kõige suuremad poliitilised trumbid.
Vanderlip olla praegu Berliinis ja töötada
seda sadandele korrale awaldatud tõde meele
Viimasel aastakümnel wõistlesid kaks
Ühes Ühisriikide Berliini saadikuga, ?«S
tuletada, et Euroopa riigid Wenemaad ligi ki omawahel naftaallikate
mesearmastuse pärast üles ei taha ehitada, ja Ameerika. Seni on ülekaal selles wöiftlufes Kaukasuse nafta hallikaid hästi tunda, nende
wmd puhta omakasu pärast. Seda näelvad Inglismaa pool olnud. Nüüd on pönewalt allikate ekSploateerimise projekti kallal.
Sakslased olla selle pärast wäga ärewil
ja teatvad Wene esitajad Genuas, ja selle päenmkorrsl Kavkastne naftaallikate küsi
ja wisi ka inglased.
pärast ongi nad nii kangekaelsed, kuigi We nius.
Ameerika ajakirjanduses tõusta jicha ?ä
nemög majanduSline seisukord äärmiselt wi
Need' allikad on Praegu faktiliselt Wene
lets on ja ..ülesehitamine" hädapärast tar enamlaste käes. Sellest nende suur mõju -ra, miks Ühisriigid ja Prantsusmaa Kauka
wilik.
Genuas ja see lahkus, millega neid seal mit suss naita wastu nõnda ükskõiksed on. Sak
St just Lloyd George konweventse püüab me riigi esitajate Poolt wastu wõetatte ja sa töösturid arwata aga, et ükskõiksusest jut
organiseerida, seda seletatakse eriti Inglis miks riigid nii wäga Venemaaga lähenemist tugi ei wõi olla: ameeriklased ja prantsla
sed waltnistada üheskoos wäga kawalat plaa
maa raske majanduslise feistckorraga. Jng otsiwad.
li sm aa üksi ei suuda Wenemaad üles ehi
Inglismaa tahab Kaukasuses nafta kont ni, mis Saksamaa kahjuks sihitud.
tada. Selles on ka teiste riikide kapitaali sessioone. Aga mitte tema üksi, Ka- Itaalia
Nagu kõigest sellest näha, on nafta übeks
sid tarwrs. Genuas pidi ühine ülesehitamise ihaldab sedasama. (Sellega on wahest tähtsamaks teguriks Genua etendusel.
—n.
kama kindlaks määratama. Lloyd George Jtgglia kuninga lahkuski Tshittherini wastu
pingutab sea! erakordselt jõudu ja teeb suuri

Tööpuudus.
Pweguse majanduselu ebaloomlilikku
seisukorda karakteriseerib kõige paremini
tööta olek ehk tööpimdns Ettroopas ja Amee
rikaS.

Kuna paljudes riikides inimestel kõige
hädalisemad tarbeained puuduwad: ei ole
õieti jalanõusid, riideid, elumaju, korterite
sisseseadeid, rääkimata waimliSte tarwiduSte
rahuldamatusest, peawad paljudes riikides
sajad tuhanded ja miljonid inimesed tööta
kodus istuma wöi tanawail logelema, nen
de jaoks ei leita tööd... Ja km see oleks
nõnda ainult mõnes Nuech korraldamata
riigis - aga isegi Inglismaal, wanas, kõi
ge paremini korraldatud ja heade traditsioo
uidega maal ei ole lugu parem. Samuti
ühisriiktdes, kus tööd alati armastatakse
teha, kus tööline samuti kui ettewõtja töö
peole tormi jookseb. Ka seal ei ole lugu
parem. Võidetud ja uwitjail mail, rjkMes
ja waesteö riikides walitseb tööpuudus ühte
wiisi.
See oli ka üt» tähtsamatest põhjustest,
mis kodanlisi ja rikkaid Euroopa riike sun
dis GenuaSse minetna kommimiftlise Wene
maa esitajatega läbirääkimisi pidama. We
nemaast kui turust tahetakse nüüd kinni haa
rata. see peab aitama. See peab jälle pstu»
wõimnliseks saama, siis on kuhu oma saadusi
müüa. siis on kelle jaoks neid Produtseerida.
Genuas on majanduslise kommisjoni
esimesel istumisel sakslased põhjalikud statis
tilised andmed tööpuuduse üle ette toonud ja
need andmed on huwitawamad, kui paljud
ilusad kõned ..ülesehitamise" tarwidnsest ja
ilma tnajandnslise kriisi raskusest.
Saksa põhjaliku ariv-ustiku järele, mille
siin Riia Wene lehe ..Segodmja" järele
awaldame). on Euroopas Praegu 4.000.000
lööta töölist, terwes ilma? aga tihtekokku
!0.000.000. .Kui sinna juure ka tööta ini
meSte perekonnad anvata, siis kannatawad
Euroopas 12 miljoni inimest tööpuuduse pä
rast, kogu ilmas aga 30 miljoni.
Euroopas läheb iga päew tööta initneste
iilewalpidamiseks 12.000,000 kuldfranki; fo
nti ilmas iga päew 30.000.0 CX) kuldfranki.
Sõja lõpust siiamaani on Euroopas selle pea
!o 8.000,000.000 kuldfranki, kogu ilmas
mmmm kuldfranki kulutatud. Nii ei
ole ebaproduktiivsed sõjaaegsed kulud sõja
lõpetamisega weel mitte löppenub. Wahe on
ainult selles, et sõjaajal miljardisid sõjariis-

Lutsifer. "

täielikult tõde, kui ma mitte teiega ei oleks
kõnelenud... Mis puutub isasse, siis on te
ma häbi ja üLatustnnne liiga otsekohene,
km cl temal tarwitseks kõnelda ja simuleeri
da... Tema waikib... Meie kahekesi aga
mängime natuke kometit... Meie kolme elu
on küll seda wäikest walet lväärt, sest meie
parun ei tee nalja...
Kliid mispärast peate teie tema all
teenima? küsid Sainclair. Kas ei ole mu
jal ruumi elamiseks? Ja ka? ei paku siingi

Ieo« de la Hiresi romaan.
Olgu nii, peremees?
- Nüüd lähme lahku... Sina lähed siit
-algrada mööda, mina lähed sealt läbi kal
iurägastiku... Ja ettewaatnst? Minul
olek:' lväga kahju, kui keegi meist sunnitud
oleks, sel mehel käsiwart murdma.
Asi toimetati ruttu. Zucht mäleta? seda
oma surmatunnini, tundes häbi sellest, et riigi seadused kaitset?...
?a end nii üllatada oli lasknud.
- - Ärme kõneleme sellest, mu herra, üt
Tehes meelega natuke krõbinat, ilmus les Berthold kulmu kortsutades. Siduge
Sainclair lameda kalju tagant wälja ja ajas minu isa kinni, siis minu wend ja siis
end püsti, pöördes seljaga wana mägilase mind... Isa jääb siia, loend läheb sinna ja
poole, kes, hoides püssi laskewalmis, hnii- inina lähen edasi allapoole... Kui meid kin
ni olete sidunud, minge kohe ära. Ja kui
ma teile nõu tohin anda, siis ärge tulge
Käed üle?-! Pöörge ümber!"
Ilmutades suurt kohkmnist, tegi Sain» enam tagasi... Sest keda meie parun estme
clqir, mida kästi. Zucht. kes enam midagi ne kord ei taba. neid tabab ta teine kord
vaha ei aimanud, tõstis püssi üles. Sa tingimata...
Enam ei kõneldud midagi...
mal silmapilgul kargas Pilon temale selga,
haaras tema käed, surus need oma reitega
Sainclair jäi tvalge kalju taha, kus ta
nwStu külgi ja kiskus temal parema käega waese Adalbert Znchti kinni sidus. Zucht
lväga osmvasti püssi käest, kuna to vohenm oli üliõnnetu oma äpardusest, missugust tal
?äe Znchti silmade pea! hoidis.
le kunagi enne tema elu aja! ei olnud juh
Zucht kisendas'.
tunnd. Seda ei suutnud ta kunagi ava
- - Franz? Berthold!... Appi?... Appi!... unustada. Ta lvananes silmnähtavalt selle
Sainclair lakkas lpananieljega heasüdam mõne minutiga.
lifelt kõnelema. Wana Zucht rahustus. Po
Vaheajal sidus Pilou Franzi ja Bert
iad tulid ka juure. Walge kalju taga, kus holdi kinni nende endi walitud kohtadel:
lossi luurajate silmi eest lvarjatud oldi (sest siis jooksis ta sinna, kus ootasid Corsat ja
ivaga lvõimalik, et tornist pikksilmaga wahi Volsf ikka weel hingetu' Laurencega ja kin
li), hakati nõu pidama.
niseotud punamehega.
Selle lühikese nõupidamise otsus oli, et
Veerand tundi hiljem, km Sainclair
Zuchtidel wõetakse sõjariistad käest ära, kõik Laurencest uuesti oma hoole alla oli wöt
kolm meest seotakse kinni ja jäetakse jalgtee und, kihutas see lväike ratsasalk läbi kitsas
äärde maha. igaüks ise paika, seal kus tema tee. ilma, et teda keegi oleks tülitanud. Nad
l« oli kallale tungitud. Ka pidid mehed ratsutasid mäest alla, kus neid mõni päew
wöitlnseS natuke kannatada saanud olema. enne seda kindlaks määratud kohas metsa
-- Ärge meie eest kartke, ütles Franz. all Lonis Nortmund oma tugema autoga
Enne tundi tullakse lossist tvaatama. et ootas.
näha. mis on saanud kuuest ratsanikust,
Viimaks onieti Z hüübis elsasslane.
luuest hobusest ja meist kolmest... Nii wa*
Mina
hakkasin
juba kartma, et Leile õnne
vastatakse meid. enne kui meie nälga wõi
tus
on
juhtunud...
,anu tunneme... Need kmiS surnut ei wöi
Kuid seal nägi ta noort naisi, keda Sain
enam midagi jutustada. SMfr mina ja
-uertbold jutustame osa tõtt, mis aga oleks clair oma käte wahel hoidis. Ta aWas

naise surnuks, kahwatas ja paljastas oma Wolsgauheni. Andelsheimr ja .Harburgi.
pea...
Päikese tõusul jõuti Kolmarisse, remmelga
te villasse.
IX.
Nortmundid walmistasid Paili jaoks ilu
Hobused lasti lahti. Pilou ühes BZolsfi sa õhulise toa. .Haige pandi pehmesse woo
ja Corsat'iga istusid auto etteotsa. Sain disse, peale selle kui ta riidest lahti oli wöe-clair ja Lonis Nortmund mahutasid &iu tud ja talle uus pesu selga pandud. Tema
tcncc'i nii hästi kui wõifid, tahapoole pat nägu oli walgem kui tema pesu. See oli
jade wahele. Nemad ise istusid temale was elatva surnu nägu, sest tema keha oli wae
lvalt külm. tema ihu noor, paenduw ja ter
tn, hoides uimase punamehe endi wahel.
Sainclair jutustas Nortmundile lühi we...
Kolmaris elas wana kuulus arst Jakob
dalt, mis oli sündinud. Nortmund oli sel
Gulden, keda Elsassi arstiteaduse oraakliks
lest. mis ta kimlis, nagu rabatud.
Sainclair mõtles. Auto kihutas tulise kutsuti.
kiirusega Wana-Brisochi poole, kust ilma
Louis Mrtmund laskis Gulteni kutsuda.
sekeldusteta Elsassi w-õis sisse pääseda, sest Kui Gulden tuli. wöttis Sainclair teda
Nortmund oli tolliametnikkudele ja Piiri wastu ja wiis Laurenee Paili jtmre. öel
ivalwuritele hästi tuttaw, Pealegi olid des'.
Samclairil kõik tarwilikud paberid kohlvriS
Doktor, kuidas teha uuesti elusse kut
kaasas.

suda?

Kõigepealt Peame Laurence'i eest
Dr. Gulden jäi proua Blanche'iga üksi
hoolt kandma, ütles Sainclair. Teda tuleb noore naise liikumata keha juure.
sellest tarretusest ivabastada... Tema elab...
Üks tund hiljem tund, mis aias rahu
Mina ei wõi ju endale ettekujutada. et ta
tult
edasi.tagasi jalutalvale Sainclairile
surnud oleks!...
aastate pikustna näis ütles Dr. Gulden
Lõpmata õrnusega lvaatles w noore nai Sainclairile ja Nortnmndile. kes kokku olid
se pealt näha elutut, kuid waga ilusat nägu. tulnud:
Pärast saan ma professor Lommeliga
Ta elab?... Jah, ta elab. Mina ei
kokku. Temal on teated Irenest ja wäiksest
Henrist, kellega Mathias Narbonne „Lam tea midagi rohkem. Tema seisukorda ei tea
paftl" New-Uorgis pidi kokku saama. Tea täielikult nimetada ei tarretuseks, ei hüp
tan professorile kõigest, mida olen näinud nootiliseks uneks, ei minestuseks, ei harili
kuks uneks. Katsusin kõiki mulle tuntud
ja läbi elanud.
abinõusid, et tema tundlikkust üritada, kuid
Mina lähen sõtta Schwalzrocki ja tema asjata. See on täiesti tundmata juhtumi
Lutsiferi lvastu. See ei kesta kaua. Kas ne, lpähemcllt minule. Mina ei ole kunagi
tema wõi mina, teine meist peab surema ja näinud, lugenud ega kuulnud midagi sar
nimelt weel enne 10. juunit. 10. Jmmi on nastk... See keha elab. selle juures ei saa
see tähtaeg, mil Lutsifer suuri õnnetusi tahab kahelda. Ta hinged. Tema hingamine on
esile manada. 10. juunil, see tähendab kõige küll nõrk, kuid ta hingab siiski. Toitmine
hiljem 24 päewa pärast, sest täna on 17. mai. aga on wSimata. Katsusin talle midagi sis
Õönägija nägi metsik wälja. Ta mõtles, se anda. kuid ei lähe a11a... Nüüd ei tea
maadeldes Laurence Pai H'd. Ta küsis en ma...
dalt iga sekund:
Järgneb.
On ta surnud?... wöi elab ta?
Automobil kihutas edasi.
Tänu Lomp Nortmundile. saadi Piirist
WemaVrttochi siva kandu ilma raskusteta
üke. Sõideti määda tw»,PxHHW, läbi

Nr. m.
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Naroowa tagustes waldades on perekon
nanrmede Miemine möi «ristimine" nüüd
taies hovs. Siin on rahwas rohkem hari
tud kui Petserimaal ja tüünemad perekonna
nimede tähtsust paremine. Siin oodatakse
simre igatsusega «ristijaid" ja «ristimise"
Pättva pühitsetakse kus suurt sündmust. Ju
ba jaanuarikuul sai rahwale teada antud Pe
rekonna nimede panemise iile, mis siis
warsti pidi sündima, kuid kommisjoni esi
mees S. Sommer saadeti siseministeeriumi
Poolt ajutiselt Petserimaale uute waldade
piiride kirjeldamise asjus, mis üle kuu aja
wältas, ja nimede panemise tööd
jäid siin soiku. Rahwas juba hakkas hädal
danm, nagu jääksid nad ilma nimedeta.
Nüüd, kui kommisjoni esimees kohale ta
gasi jõudis Petserimaalt, algas uuesti töö.
Enamasti kõigil on uned perekonnani
med juba aegsasti walmis mõeldud.
Mõnes külas ristimise lõpuks on suu
red joodud, wSi warrude pidamise d. UstZherdjanka külas oli waremalt juba oma
wahel kokku lepitud, et igaüks, kes uue pere
konnanime wõtab, peab 2 pooltoopi Piiritust
ostma. Ristimine oli Jüripäewa laupäewcist
w. k. järele. Peale ristimise kohe lööd
joodud lahti, mis Jüripäewalgi weel täie*
aurul edasi kestis. Öeldakse, et kui jnb?
wäikse lapse ristimise ajal napsu wõetakse.
mis weel siis, kui terwe perekond suured
ja lväiksed kokku korraga omale uue nsi
me wõtawad.
Ka kommisjoni kutsutakse mõnes külas
peale ristimise, peredesse wõõruspidnle. t
Kuid tvesi on suur ja teed liikumiseks ivõi-,
matad. Kommisjoml tuleb enamasti jala,
külast külasse käia ja «ree ja ratta" asemel'
wahel lootsik appi wõttes. Mõned külad on
wee sees, et sinna üleüldse praegu ligi t>
pääse ja peab ootama, kuni wesi alaneb.
Narootvas on toesi praegu umbes 12 jal-j
ga kõrgem! harilikust pinnast. Kurja on wesi
palju teinud. Tuhanded süllad puid on
tvesi Naroowa kallastest alla tviinnd. Puu
kaupnieestel on praegu palju hoolt ja tepe
mist, et allesjäänud puid kaitsta, et wesi ka
neidki alla ei wii. 2. mail olid siin suured
sadud äikse tvihma, nulle tõttu wesi wee! ker
kis jões rohkem kui waremalt oli.
Kalu on tänaton palju ja Püük hea. Ka
lamehed kuitvatajvad ja soolaivad omale ka
la terwe aasta jaoks tvalmis. Ülejääk saade
takse Narwa turule.
Loomatoidust on suur puudus. Külma
öe ilmade peale waatamata on karjad mitmel
pool juba tvälja aetud.
Rahwas on sõja ajal siin palju kannata
aud ja elab kannis lehmalt ja kurdab kõr
waltteenistuse puuduse üle, kuid siiski tuleb
omaga wälja ja ei ole nurinat walitsnse
wastu kuulda. Siinsetel elanikkudel on
hästi teada kõik need wiletsused, mis ligida
traataia taga on ja tänawat taetvast, et nen
de seisukord palju patent on.
Praegu loodawad siinsed elanikud pun ja
palkide partvetamise alal rohkemal arwul
teenistust leida. Rahwa meeleolu on siin
Eesti sõbraline. °"Ut

7. mail «stvas oma pildinäitnie.
Teatalvasti koondusid selle nime alla pea
asjalikult Wene kunstnikud, s. o. Wene pa
gulased, kellele kodumaal rahwakommissor
iäadi ametlikus kunstikirjaubufes «uuenda
jate direktoorimu" wälja kuulutatist» ja kes
oma minewikust, haridusest, kunstiwaadetest
ja kogemustest lahti ütelda ei suuda ega
tarlvitse. Au andes hariduslistele tradit
sioonidele, peame aga ütlema, wõrdlemisi
möödaläinud aasta näitusega sama rühma
korraldusel, et praegune näitus liigub küll
endistes roobastes, kuid edasitungi ei auml
da. Jmpressioniftline osa on märksa arwu
rikkam, aga kordab iseennast möödapääse
mata maastikkude motiiwides, kuna genre
täiesti pmrdub, kui selleks paar üksikut Je
gorowi etüüdi ei taha lugeda. Üks korduw
maastikumaalija on katsed teinud, portree
juures ja see on ebaõnnestunud. Teine
kunstnik, kes mullu genristina esines, awal
dab kaldnwusi maastiku peale üle minna ja
oma julge tehnikaga ning laia Pintsliga ju
ba ei püüa portreedes hingeelu sugugi ta
bada. Selle wastu walgustab ta maastik
ke päikese kiirtega, saawutadeA häid tagajär
gi (w. nr. 34). Nature morte is on lilled,
mööblid, toad just nägu mullugi. Ühe sõ
naga, impressionistline osa ei sisalda näituse
«naela", ega ei paku ka suuremat uudist wvi
kisendawaid wäärtusi; on wnsakalt walitnd,
jättes kogumulje pehme, paiguti «magusa"
ja üldse nägusa. Tehniline külg on Jego
rowi ja Kolkossi töödes iseäranis nstilja are
nenud ja tugew.
Ekspressionistline osa, wõrdlemisi mine
jvase näitusega, on kahwatmn ja arwuwae
ne. Siin esinewad peaasjalikult ikka Eesti
kunstnikud. Nende teosed on kõik eratuppa
paigutatud, et publikumile woolu ja- wõimi
se wahe arusaadawam oleks. Ülekaal kuju
ueb paratamata wenelaste kasuks.
SilmaPnistwamatest töödest olgu nimeta
siid:

Knlkosf: „Maja päewapaistel" (54),
,Maade Suuropi tuletornist" (53), „Waht
riku portree" (52).
A. Kaygorodoff: «Pihlakas" (nr. 30).
K. Zeidler: «Sinised lilled" (110) ja
«Sügislehed" (109).
A. Jegoroff: «Wene küla" (25).
Kogu naitus on stmremalt osalt etüüdi
tine, iseäranis maastikus, sa kawandusline
ekspressionistide juures, kus stiil mõnikord

mainitud apapaatide ülespanemist Sondgsk dal gunvni ja bensiini segu sMbaÄe md'
mistamiseks sulatama hakkas, mis aga tuli
kuni Narwani. Md P. L.
sel Pliidal Plahwatas ja silmapilk kogu korte
Kuulutuste tariifi kõrgendatud.
ri tulega täitis, üürnikkude kahju 1.750.900
Raudteewalitsnse nõukogu on raudtee mk. Majaomanikkude kahju kindlaks tege
jaamades wäljapandawate kuulutuste tastt
mata. N-i.
kõrgendada otsustanud ja sellekohase tariifi
kinnitanud.
llhfuf.
Krediiti määrata.
Protokollid joobnud cstekuS tänawal lär
21.300 marga suuruses otsustas raudtee mitsemise eest tehtud Willem Schmidti. Hil
walitsnse nõukogu palgamoksjatele jq pea da Weberi, Frants Bonschinsky, Mihkel
kassa jaoks rewolwrite ostmiseks.
Lõhmuse, Jnlius Wilkesi, Jaan Eksteini, JoHannes Künti, Ado Reeki, Gust. Hermanni,
Walter Sübbe, August Hütile, Riehard Piilli,
Richard Rosteri, Johannes Einardi, Johan
nes Pettäi ja Edgar Jan peale. N-i.
SSj«riuslsnn>l»HW.
Kommunist-falakunlaja Tiitsen 4 aastaks
sunnitööle mõistetud.
1921. aasta oktoobrikuul sai kaitsepolitsei
teada, et 19. oktoobril kawatsewad mitmed
kommuuistid-salakmstajad, kellel kaasas siin
kogutud teated Eesti wabariigi sõjawägede
koosseisu ja arwu üle, salaja üle piiri Wene
maale minna. Et salakmstestaid tabada, sea
ti walwepost Waiwara umbes ttelja
wersta kaugusel olewasse
metsa. Umbes kella Poole kaheteistkümne
ajal päewal tulid Waitvara jaama poolt neli
kahtlast meesteralnvast. Kaitsepolitsei amet
niku käsu peale sMma jääda, lmkkasid isikud
teisel pool teed olewasse metsa jooksma, sette

juures kaitsepolitsei ametnikkude peale re
wolwriiule awadeS. Wastastiknse laskmise
juures sai üks kom-mttnistidest seljast haawa
ta. Arreteerida saadi ainult Leonwrd Tiit
sen ja boa wcst ii Mart Hendrikson, kuna teis
tel korda läks ära põgeneda.
Smual päewal wõeti Waiwara jaamas
üks kahtlane isik kinni, kes ennast Peterso
.niks nimetas, kuid kes, nagu pärast selgus,
Woldemar Hammer oli.
Hendrikson suri 29. oktoobril Narioa lm
na haigemajas, kuna Tiitsen ja -Hammer sõ
jaringkonnakohtu alla anti. Mõlemaid süü
distati kommimistlise salaorganisa-tsiooni te
gewnsest osawõtmises, mille eesmärgiks oli
praegust riigikorda kukutada, s. t. 11. N. ä.
art. 126 ettenähtud kuriteos ja weel selles,
et nad kinniwötmise juures kaitsepolitsei
ametnikkude peale rewolwritule awastd. Eel
uurimisel ülekuulatud mõlemad endid süüd
lasteks ei tunnistanud.
Tiitsen ja Hammer wahetati meie N.
Wenemaal wiibstvate kodanikkude-panttvan
gide w-astn ja saadeti Weuempale, hoiatuse
gotz et juhtumisel, kui nad uuesti Eesti waba-
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Noorsoo teated.

fllMltlfe

Tallinna „noorte-piiha"
peetakse tänawu ära, Tallinna koolinoorsoo
liibu korraldusel, 20. ja 21. mail.
eesti Kmanü Uifn.
Noorto-püha eeskawa järgi korraldakse
pühapäewal, 21. mail, Harjuwärawa mäel
suurem kontsert, ku sesinewad Tallinna koo
linoorsoo liidu laulukoor, ning arwatawasti nii segatud, et wöib arlvata, nagu oleks meil riigi territooriumile ilmnwad, nad endise
ka K. Leinuse lastekoor, orkestrid, solistid, tegemist eht impressionistliste wisketega. süüteo eest wastntusele wõetakse.
wõimlejate grupid jne. Õhtul korraldakse Puhtstiililisi töid leidub wõrdlemisi wähe.
Teatawasti tuli Tiitsen Tallinna sada
Genre-pildid pimduwad täielikult.
iväljasõit merele, päikese loojamineukt waa
mas astuvalt N. Wene laetvalt maale, mõeti
P. S.
siin kinni ja anti sõjaringkonnakohtu alla.
taina.
Asjaarutusel mõistis sõjaringkonnako
Pidustuste eeltöödega on hiljaks jäädud,
hus
Wiru maakonna Rägaivere walla koda
fest alles eila saadi pidustuste korraldamise
uiku Leonhard Mardi p. Tiitsen:, 20 a.
luba haridusministeeriumist. —c—
Smiteell.
lvvna, kõigi õiguste kaotmmsega neljaks aas
taks sunnitööle.
Kölbmata
metalli
müük.
ooo
Haridusministeeriumi ja koolivalitsuste
Riigiraudtee walitfus müüb lähemail
lühendatud telegrammide aadressid.
Haridusministeerium! on posvipeawalit päelvil umbes 155.000 puuda tÕibmaba> me
ÕMUtafCtjltWttiil.
sust palunud registreerida järgmised lühen talli enampakkumise teel ära.
dotud telegrammide aadressid:
Täienduste jätkamine rongide liikumise
Tulekahju.
alal.
Haridusministeerium (ühes asakondar
7. mail pääsis Wäike KompaSna tän. nr.
bega Hamin.
Juba läinud aastal tegi raudtee nmlitsus
— Makowal.
algatust üleminekuks uuema süsteemi peale 6 nmjas titli lahti. Kohale jõudnud tuletõr
Linnakooliwalitsus Likowal.
rongide liikumises lubade wäljaandmises ja jujad suutsid tulele alles siis Piiri panna, tui
Mituseks: Makowal Wiljandis tn seadis Ülemistelt kuni Sonda jaamani nõn maja nr. 6, selle ligidal olewal majal nr. 8
hendab maakonnawalitsus Wiljandis, Harju danimetatud Webb-Tomsoni siisteemilised elumajal wAimised woodrilauad ja osa ka
tust ning pesuköögi katus ja Suure Kom
makowal Tallinnas Harju maakonnakoo sau aparaadid sisse.
Sellega mähenesid märksa telegraafi pasno tän. nr. 17 majas ühe seina mölised
liwslitsus Tallinnas, Tallinna likowal
woodrid ära põlesid. Tuli oli hakatuse saa
Tallinna linnakooliwalitsus inc. L—n. kulud.
OOO
Käesolewnl aastal jätkub mudteewalitiuS und Joosep Kontori korteris, kes tulisel plii-

Naine mehe ära tariiud.
8. aprillil s. a. kadus ära jäljetult Jr«
boska walla, Wiski küla elanik Zlndrei Lje
schin. Kogutud teadete põhjal wõis oleta
da, et Ljeschin oma naise poolt snrinatnd
sai. Asja uurimisel rehti kindlaks, et L.
tõesti tapetud su, ning 29. aprillil leiti ka
la surnukeha samas wallas, Lessitska külai
lähedal olewas metsas, kus ta sõja ajast
alahoidunud kaitfekraawi maetud oli. Tema
naine Anna, kelle peale kahtlus langes, on
wahi alla wvetud ja asjale seaduslik kciit
antud.

Wihulast.

6. mail f. a. lõpetas oma elu poomise
läbi Wihula mõisas, keegi 5. polgu sõdur L.
Põhjuseks enesetapmisele oli, arwatalvasti,
hingelise tasakaalu puudus, mis omane L.
'perekonnale, sest ka enesetapja wanem loend

oli oma elu wabatahtliselt lõpetanud ennast
jões ärauputades. L. oli 20. gastane.
Teaaler ja muofil».
Tcatrijö«dude õpereiS.
Õpereisn wõimaldamiseks wäljamaale on
«Estoonia" juhatus teatrikom misjoni etto
panekul näitlejatele Meierile ja Laurile ja
lauljatele Wiitolile. Tuuksamile ja Põllu
aasale määranud, kokku 140.000 marka. Sti
pendiaadid sõiduload wist kõik umbes paa
riks kuuks Saksamaale.
„E<t»onia" teaater.
Homme, kesknädalal, ..Marion". Nelja
päewal «Montmartre" Pime Frondaie näi-'
dend 4 waatuses. Teaatribüroo.
„EStovnia" teaater.
Printu- balleriiua Weera Ka
ralli ja so l o - tantsijanna K. M.
Gor e w a külaskäigu etendused.
Täna, teisipäemal, esimene balleti-õhtu
«Estoonia" sümfoonia orkestri saatel herra
N. Kulli snliatusel. Eeskawa on kokku sea
tnd eriti kunstliselt ja mitmekülgselt, sisal
dades tantse, nagu «Suren? luif" (SaintSaöns i muusika), ,st)!octurne" ja «Sylphi
de" (Chopusti muusika), Kreisler'i „Walss",
«Melankoolia", balletist ...Konek Gorbimok",
„Petit corsaire" balletist «Corsaire", ..Gipsp"
lSaint-Saänsi muusika), ..Mustlase tants".
«Madruste tants", ..Liblikas" (Chopini
Walis) j. P. nt. Nimetama peab suurepä
raseid wärwikaid kostüüme tnttmsate kunst
nikkude kawandite järgi, nagu Bakst ja Su
deikin. Teaatribüroo.
Dra«maie<»ater.

Kolmapäewal, li), skp., rahwaetendusekS
..Napoleon Bonaparte" (Pae victiS)R. Bossi'
3-waatusline draama. Algus kett 8 õhtul.
Reedel, 12. skp. näitejuhi Paul Seppa
tuluõhtuks Leonid Andrejewi ..Ookean".
Tragöödia 6 pildis. Paist Seppa iawastus.
A. Tuurandi dekoratsioonid. G. Komarowi
muusika. Kostüümid kunstnik Nooti ikitsede
järele mcilnitvtatuö. Algus kell 8 õhtul.
Teaatribüroo
Piotrowskl ksntsert 10. m«il
jääb htä Piotrowski haiguse tõttu -ii*
Kursid.
Riias, 8. mail. Lta. Kursid. Naelstorlinq
1149, dollar 258.50, Prantsuse frank 23.75,
Rootsi kroon 67.00, Norra kroon 48.25, Taa
ni kroon 55.00, Hollandi gnlden 99.25, Saksa
riigimark 0.91, Soome mark 5.47, Eesti
mark 0.83, Poola mark 0.08, Tshelw-Slowok
fia kroon 5.11, 10 kuldrubla 1225, Belgia
frank 21.75, knldsrank 50.00. ETA.

Wastutaw ro uutaja: Joh. Aiik.
Väljaandja Ojanhijus ~T«atajg",
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DemMeerM sSjaviielasle liitu 2, Mriikliue kongress.

Kongressi 2. jmeh), 8. mail 1922. a.
ühineksid ning ühise häälekandja „Waba
Eesti" nime all ilmuma hakkaks.
Kongress algav k. 8 hom.
Lehe ülesandeks peab olema erapooletu
Võetakse wastu järgmised resolutsioonid:
demob. sõjaw. huwide kaitsmine.
RftMsimuses:
Autasu küsimuses.
Maaseaduse ebaõiget teostamist mööda,
Kongress tunnistades liig waraseks ja
läinud aja kohta arwesse mõttes, leiab kong
ress wabariigi tvailitsuje tegewuse ja Riigi seadrrsewastaseks autasu ettepanekute seis
kogu waikiwa seisukoha selles Eesti wabadus inapanemift söjaministeerimnr poolt, kuna
sõjast osaivõtjatele mitte teenuste kohaseks Palju sõjawäelasi selle tõttu oma teenitud ta
ning nõrmb demobiliseeritud sõjawäelaste sust ilma jäid, sagedasti puht tvormilistel
nimel seaduslikkuse uuesti maksmapanemi põhjustel, loeb oma kohuseks protesti awal
dada keskjuhatuse poolt 21. okt. 1921. a.
seks järgmiste nõudmiste teostamist:
1) Maareformi teostamise kommisjoni tehtud põhjendatud ettekande tähelepanema
des, nõukogudes jne. nõuda demobiliseeritud ta jätmise kohta, ning kohustab rrut keskju
sõjawäelaste liidule nõuandwat hääleõigust. hatust samme astuma selleks, et selles ette
2) Kõik eriotstarbeteks ja seabusewasta kandes esitatud põhimõtted teostamist leiaksid
selt iväljaanttw ja loetawad maakohad, ühes ja uute ettepanekute tegemist wõimaldada
arwatud ka riigiametnikkude palgamaad, kii sõjaliinil ette tulnud wägitegnde ja teemrste
res korras rewideerimise alla wõtta ja selle eest.
Kongress loeb tarvilikuks, et keskjuhatu
tsgajärjel wabanewad kohad demobiliseeritud
sele luba antud dokumentaalselt põhjendatud
sõjawäelastele wälja anda.
3) Maareformi seaduses ettenähtud eri autasu ettepanekuid teha.
jeadnjed ja kõik mrrud ttikeldamisele kuulu
Liidu edaspidised ülesanded.
mate maaalade (kirkn-, linna-, soo, metsa
Kongress
leiab, et liidu ülesanded on jää
ja sbroki ttikid jne.) suurendamise wõimalu
und
samasugllsteks,
nagu nad on atqaldatud
sed kiiremalt läbi wiia.
4) Maareformi teostamise määruste liidu põhikirjas jn liidu orgoauidel tuleb
nunttmift nõuda liidul olemasolewate and neid wõimalikult suuremM määral teostada.
Lugedes tarvilikuks, et liitu koonduks
mete Põhjal.
kvõrmalifult kõik dem. söjawäelased, kohustab
5) Maa ja> hoomte hindamist kiirendada.
kongress keskjrchatrrst ja inaakonna linnades
6) Nõuda, et ehitusmaterjaalide kohta asüwaid,
kni ka kõiki teisi osakondi energili
käiwad määrused saaksid demob. sõjawäelaste
selt uute osakondade loomisele.

bnwides õiglaselt läbiwiidud.
Maakondade linnade osakonnad tuleksid
7) Asunikkude ja riigireutnikkude nmade
peal Zaslvawa metsa raiumine, kus niisugu peaasjalikult organiseerimise, kuid ka teistes
ne metsade peaivalitsuse poolt nüiäruste was küsimustes astuma lähemasse kontakti oma
maakonna osakondadega, olles maakonna
taselt ette on wõetnd, tuleb astiwiitmata keskkohaks
ja wahemeheks osakondade ja kesk
seisma panna.
juhatuse
wahel.
8) Kõik sõjaajal, sõjaolude tõttu rüüsta
nud ja põletatud sõjawäelaste, ehk nende pe
11
rekondade majapidamised, esimeses järjekor
ras riiklise toetusega liles ehitada.
9) Mõisade kreposteerimift riigi nimele
Paberosfid

Lati mäljawedu 1921. «.
Läti on läinud aastal kõige rohkem puu
.materjaali wälja wedanud, nimelt 743)4
miljoni rubla eest. Teisel kohal Läti wälja
weos seisawad linad. Neid on Lätist 700
miljoni rubla eest wälja weetud.
Ameerika pakub Lätile kaubawagunid.
Üks Ameerika äri on Läti walitsusele
4000 kaUbawagunit müüa pakkunud. Wa
gunid on nii ehitatud, et Wene raudteedel
hakata.
sõita wõiwad. Maksmiseks antakse pikk
Nüüd on juba ka teised tööstused seda tähtaeg, aga lvagunite wedu Ameerikast Lä
sama teed käima hakanud, et hindasi wõi tisse tuleks kallis ja sellepärast ei ole weel
malik oleks alandada. Metallist woodite ja kaubad kokku läinud.
wedruwoodite wabrikute ühisused on sammu
sid astunud, mis ühele wabrikule wõimal
Wene linad.
dawad 200 sorti mitmesuguses suuruses
Wenelased
on
Riia ladudesse umbes 900
wedrude asemel ainult 26 sorti teha. Nii-,
vagunit
linu
kogunud.
Venemaalt sõda
sama on kuulutuseraamatute kaante tegijate
wkse
weel
linu.
ühisus kaautepaberi kausta toomi 13 sordi
Pealt 2 sordi peale wäheudauud. Mitmed
Snhkruhindade tõusmine Saksamaal.
sarnased uuendused on teoksil.
Saksamaal on tviimasel ajal suhkvupuu
Põhjusmõtted, mille järele uues liiku
mises käiakse, on lühidalt koköutvöttes järg. dust tunda ja hinnad tõilsewad. On selgrr
mised, nagu „Times Trade Suppl." teatab mrd, et suhkrut - äridel tagawaraks seisab,
Püütakse teatud tööstusesaaduse stiili aga seda hinna tõusmise oottrsel müügil»
lvärwi ja suuruse mitmekesidust ära kaota ei lasta.
Eesti turul ei tohiks see asjaolu mingi
da. Jäetakse just niisugused moodid kõr
wale, mis materjaali rohkem tarwitawad kui sugust mõju awaldada, sest suhkruhinua
trmgiwalt waja. Tehakse nende mustrite tõusmine Saksamaal on ainult sealne näh
järele wähem, mis rahwale lvähem tähtsad. tus ja maailmaturu seisukord ei õigusta se
Standariseeritakse asjade pikkus, laius, pak da nähtust mujale laiendama.
sus, kaal jne., ja tehakse nii, et tugewaid ja
Ostmise hoog Saksamaal kasivamas.
kestwaid asju tvõiks wähese tööga wõimali
Saksamaal ootasid ostjad wiimasel ajal,
kult wähesest materjaalist teha. Vähenda gga nüüd on jälle ostmisehoog alganud, na
takse rngterjaali raiskamist töötamisel. Peale gu 3. mai lehed sealt teatawad.
selle püütakse pakkimist nii korraldada, et
15. mail tuleb Saksamaal suur summa
ftrnp laewaruumi wähem tarvitaks.
heakstegemisemaksu tasuda, selle tarwis mu
Kahtlemata wõib seda uut kokkuhoidmise retsetakse raha ja see mõjub Saksa marga
poliitikat mitmes tööstnseharus kasulikult kursi peale, mis omakord ostmiseks põhjust
tarvitada. Ainult seal ei ole temaga palju annab.

Ameerila ass füsfnfe Hliitid.
Läinud aastal teatasime, et Ührsrrikrdes
tööstus sel wiisil püüab kaupade walmista
nrift odmvamaks teha, et teatud kaupa wägc
mitmemoodulist ei tehta, waid ainult wõi
malikult wähesi sortisid püütakse walmis
tada. Esimesel konwerentsil, mis selle küsi
muse arutanliseks peeti, oli uulitsa telliski
wide sortide wähendamine otsustamisel. 66
sordi asemel otsustati 20 sorti walmistama'

teha, kus ostjate maitse mitmekesidust nõuab.

nõuda.

10) Endistele mõisapidajatele uwifade sü
da-mete wäljaandmist seisma pamm ja senini

W ui

mstsnpidajatele maaseaduse mõiste wastaselt

ivälja antud mõisa südamed wõõraudada.
11) Rahalise laenu summat tuleb wõima
sikult suurendada ja laenu kättesaamist riik
liste rawasutnste läbi hõlbustada.
12) Tuleb nõuda, et maakasutannse sea
fms mõinmlikult kiires korras wäljatöötataks.
13) Wäikesed, elujõuetud krundid wlewad
kokkuliitumise ehk juurelõigete teel kuni elu
jõulise suuruseni wiia.
144 Soomlastele autasuna antud krun
did, millest soomlased lahti on ütelnud, tu
lewad anda ainult Eesti wabadussõjast
osa wõtnud sõjawäelastele.
15) Renditawad weed meres, järwedes ja
jõgedes tulewad kindla rendi alla panna ja
ainult kohalikkudele elukutselistele tarwita
jatele rendile anda.
16) Omawalitsuse asutuste käsutusel ole
ibad mõisad tulewad wälja jagada üleüldisel
alusel. 4
17) Põllutöömimsteeriumi maakorraldu
se peawalitsuse ringkiri 17. dets. 1921. a. nr.
10962 tuleb ära muuta ja Saaremaal sõdu
vite nwasaamise õigused maaseaduse § 21
põhjal maksma panna. Saaremaa maakon
nmvalitsuse otsus talusid ainult kuni 25
dess. suuruseni planeerida, tuleb rewideeri
mise alla wõtta ja edaspidi Saaremaal elu
jõulisi talusid luua, As. Kogu poolt 10. okt.
1919. «. wastu wõetud maaseaduse Põhjal.
18) Enne 25. aprilli 1920. a. ivälja an
tud ulõisad tulewad rewidoerimisele wõtta
ja uuesti ära jagada.
19) Mõisa inweutaar tuleb maasaajate
.vahel ärajaotada, demob. söjaw. eesõigusi
silmas pidades.
Kohtadesaamise küsimuses.

1) Keskjuhatusel esineda wab. walitfuse
ees tuugiwa palwega, et „Riigi Teatajas"
nr. 42 1919. a. awaldatud määruse põhjal
s»aks kindel kohtadele wõtmise kord maksma
panna.

Rahwau»aja«d«s.

2) Nõuda, sõjaministrilt, et ei saaks mää
ratud kohtade peale sõjawäes sõjawäelas'
ulitte süsteemi järele, nagu see praegu sün
nib j« nii wõimaldab rahwamäkke teenistus<
l> astumist isikutele, kes praeguste, kui ka
endiste söjawäelaste seas usaldamatust siin
nitawad ja kes tegelikult Eesti sõjawäe kas
watamiseks wõimakrd, wgid Eesti rahwa
huwidele tvaswwÄlt.
3) Aatitsuse Poolt u><iljakuulutatud koh
tade saamise määruste mittetäitjad wastntn
jele wõtta.
Häälekandja asjus.
Kongress tunnistab E. d. s. liidu hääle
kandja ilmumise tarwilikuks ja awaldab soo
m et „Wvba Eesti" ja «Sõjamehe Kodu"

W »«>.

Elaksid ainult mehed maailmas, siis oleks
Pttumaterjaali hinnad Inglismaal
hõlbus kõiki kaupasid standarti järele lval
mistada. Paljude asjade ostmisel on aga on „Times Trade Suppl." tõenduse järele
naistel otsustaw sõna öelda ja seal ci ole täuawu aasta esimesel weeraudil odawamad
olnud kui läinud aastal ja 1920: cr. selsamal
juba standartkaupadega äri teha. ajal. Hinnad on siiski weel märksa kõrge
mad kui enne sõda. '

Fru-Frn
Zga pabeross on warustawd
hygienilise ( Srtlta*'* wis anuab
watiga— paberossidele
iseäralise pehme maitse. 1471

AS.Laserme.

leide) nuudonöaöeft
Tartumaalt.

Maakohtade rentimine algqb.
Praegu renditakse igal pool maid wälja.
» ii
Rentimine sünnib enamisti enampakkumise
teel. Ka rendiwad see aasta paljud lvalla
Midu platwormi küsimus.
nõukogud koolimaad enampakkumise teel
Kongress leiab, et iseseiswa erapooletu wälja. Talunikud- annawad ka rendile talu
rühma loomine ei ole põhjendatud erinewate
sid ehk osa maad. —ik.
ülesannetega, waid need ülesanded on juba
Põllukünd on alganud.
liidu põhikirja järele kõik ettenähtud, mis
pärast erapooletu rühma loomine tarwilik
Mitmes kohas on juba põllukünniga al
ci ole.
gust tehtud. Wana jüripäew on juba käes
Kongress loeb wrwilikriks arutusele wõtta ning ilmad ka kaunis soojad. Rukkioras on
järgmise Riigikogust liidu esitajate kaudu Tartumaal halb. Kohati oli ta wee all ning
osawõtmise küsimuse ja kohustab keskjuha mädanes seal, kohati magas teda lumi ära.
tust seda küsimust tulewa kongressi päewakor Põllumeestel on wähe lootusi tulewa aas
da wõtta.
ta wiljasaagi peale. Wanemad inimesed ar
Endisele keskjuhatusele awaldatakse tema wawad, et nälja-aastad tulewad. —ik.
iväsimata ja hoolsa töö eest tänu.
Loomatoidu puudus wõtab terawa ilme.
Uus keskjuhatus otsustati walida 11-liik°
meline, kus oleks 7 esitajat Tartust, 2 Tallin
Mitmel pool on juba kari wälja aetud,
nast ja 2 maakondadest, kusjuures Tallinna selle peale waatamata, et nurmedel weel
nimetada 2-lukmeline täiewolitusline esitns. wähe rohelist on. Lambad saawad tvähekese
Keskjuhatusse walitakse: Tartust H. rohtu närida, mis on wähe roheline ning
Laretei, K. Pahk, L. Konnow, O. Kippasto, nõrk, kuna aga lehmad mööda nurmi uita
W. Saart, A. Nieländer ja A. Braats; Tal wad ning ammuwad. Mõnes kohas on loo
linnast —J. Poopuu ja T. Drewerk ning mad nn näljased ning wäsinud, et nad enam
maakondadest J. Eber ja M. Kont.
üles tõusta ei jaksa. Siis tõstetakse neid
Nõukogrlsse walitakse: Luiga, Kiiwer, puude abil üles, kuid tihti kukub loom ta
Saul, Mühlbach, Toots, Haas, Eber, Palos
gnsi maha. —ik.
son, Loigo, Gerher, Kont, Väärtnõu, Pahk,
Saart, Sepp, Peep ja Tünder.
Rewisjonikommisjoni: Kutsar, Haber
Pärnumaalt.
mann, Preemmm, Anton ja Wokk.
Põllutöö algus Kargus.
Haapsalu osakonna esitaja poolt wõetakse
Minelval nädalal on siin mõnel pool
-ülesse Eesti sõjawäe teenuste hindamine
rahttmswaheliselt, mille peale kongress leiab, kõrgematel maadel põllutöödega juba algust
et meie sõjawäe teenuste hindamine lätlaste tehtud. Warast põllutööde algust wõimaldab
poolt ei wasta meie sõjawäe suurtele teenus siin kõrge kruusane maapind, mis lume mi
tele Läti riigi loomisel. Kongress otsustas nemise järele õige pea sedawörd ära taheneb,
walitsusele esitada, et meie sõjawäelaste hu et põlluharimine wõimalrk. Osa põllumehi
wisid ja sõjawäe au kindlamini kaitstuks ja külib siin warsti Peale põllutööde alguse toa
meie sõjawäe tegusid Läti riigi loomisel wä
rasi kaera ja paiguti ka lina. T.
lisriikidele paremini walgustataks.
Kariloomad ou mitmel pool juba walja
Otsustatakse tervitustelegrammid saata
aetud.
wabariigi walitsusele ja Riigikogule.
Heina- ja põhupuuduse pärast on mitmel
Kongress lõpeb kell 9 õhtul riigi hiim
pool kariloomad juba teist nädalat wälja aenigo. —w—

tud. Ühes kohas nägin terwe mõisa karjet
juba mmewal nädalal põllule lastud olewat.
Muidugi pole kariloomadel nii wara wäl
jast weel õieti midagi saada. Nälja kustu
tnseks söömad loomad wana killu, mis siiski
enam on kui üsna söömata olla. Nõnda on
ainult äärmise hädaga nii warane karja wäl
jaatamine seletataw. T.
Kargu laat
peetud 1. mail oli seekord wärke. Müü
gil oli kariloomi kaunis wähepoolselt. Keik.
mine hind lüpsilehmadel oli 5000—6000 mk.,
halwemad 4000, paremad 7000 ümber. Rii
gipüha Pärast keelas politsei hommiku? laa
dapidcimise ära, nõnda et muist laadalisi koju
tagasi läks.

Awalikku wiina- ega öllemüügi kohta
Kargu alewikns küll ei ole, kuid salajane,
mis oinast kohast awalik küll on, töötas laa»
päewal üsna laialdaste tagajärgedega. Õh
tupoolel oli igal pool purjus inimesi, nende
kisa, kaklemine ja kiwide pildumist, isegi nu
gadega löömist. Aastate wiisi on see wiina
müügi koht siin oma mürki wälja walanud
ja kannab kohaliku rahwa suus juba trahteri
ja resto raani nime. T.
Läänemaalt.
Maatund
on kõrgemates kohtades juba alganud. Kün
di wõimaldab muidugi see asjaolu, et maa
pind fügawa lume all soojaks ja sulaks jäi.
Et jäakolak ja kelts puudub, tõmbab maaPind ka kohe kuiwaks, niipea fui lumi kadus.
—aus.
Laata
Peeti Haapsalus 5. mail. Laat polnud just
perekas, loomi oli müügil wähewöitu. Ho
büste ja loomade hinnad hulga kõrgemad
kui wiimastel kohalikkudel laatadel. Häid
hobuseid ja lehmi oli wäga wähe müügil
näha. Ilusa ilma tõttu oli «nokastanud"
peret õige rohkel arttml laada poodide ümb
ruses liikumas. —oius.
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EeSti.E»»«e letziugutest.
Saksa keele erikursused.
> TegevuSkapitaali suurenbamise otstarbel otsustas „Oma" W
Eesti-Soome kauba- ja kagbeli
Kursuste juhatajaks on määratlw prof.
R wolikogu, koosolekul 30. aprillil s. a., kohustada iga liiget Y
lepingud olid Soome eduskonna wäliskom
Biilip, tema abiks Kilkson. M.
aasta jooksul niiwõrt osasid omandama, et Lal oleks käesolewa
mrsjoms anttusel. Kommisjon oli nõus
aasta lõpul kolm osa s 250 marka, kokku 750 marka. M
nerd wastmvõtma, nagu EeSti Helsingi kon
LaewaühenduS Tartu ja Wööbsu wahel
Sellesama otsuse põhjal ei makseta kauba hinnaalandusi I
im teatab. ArwatawaSti nädala jooksul on seatakse sel suwel korralikult sisse. Nimelt
eduskonna lõpulikku otsust oodata.
I ja osamaksu dividendi enne välja kui liikme osamaks 1000 H
paneb laeivanduse selts «Peipsi" aurulaewa
3 korda näd-alaS Tartu ja WöSbsu wahel
I margani on LõuSnud. W
SM (fttnfe ««ja ees
reisusid tegema. Km aega jätkub, teeb see
Osamaksu täiendamist võetakse vastu ühisuse peakauplnses H
sama aurulaew ühe reisu nädalas Wööbsust
Ve»a«a.
Vana Posti tän. 7, iga! äripäeval ketta 9—5. H
ETA. Petrograb, 7. mail. Täna kell Budowitshi.
Peale selle katvatselvad weel «Mtteweo"
neu oli Pstrograbi Eesti kommisjoni ees
ja
«Liiwimaa
laewaselts" kumbki aurulae
Läti ja EeSti kommunistide ühine
wa
Tartu
ja
WöSbsu
lvahe! käima panna.
demonstratsioon Kingissepa puhul, kusjuu
res majasse sisse taheti tungida ja kojutule
lvat kommisjoni kaastöölist Saarmi sõima Saksamaa annab konfiskeeritud lnctvad Soo
lealed Venemaalt.
Tallinna sõnumid.
mele tagasi.
fr, Vekseti, pussiga tappa ja Neewas ära
Msl»a
ETA. 21. aprillil allakirjutatud lepingu
uputada taheti, millest teda ainult juhus
ASaM nittwse eel õlid
peastis. Demonstratsioonist oli ette wälis järele antakse Soomele Saksamaal konfis
ETA. Moskwa, 7. mail. Moskwa linna
komrssariaabi esitajale teatatud ja sellelt keeritud laewad tagasi. Nende hulgas on walitsuS tegi lepingu ehituskontori „Ars'iga" kestawad hoogsalt edasi. Näitnieplatn asjus
kaitset palutud, mi« aga tulemata jäi. As. ainult üks sSidnlaew, nimelt „Primula" ja ühe Inglise seltsiga. Selle lepingu järele on Põllumeesteseltsiga rendileping lõpulikult
ws on Protest Vene wäliskomiSsariaadils (tuntud ka Tallinnas), muud on purju lae antakse neile rendile lagunenud ja pooleldi allakirjutatud ja kinnitatud. Lähemail päe
wsd.
antud.
ehitamata majad nende kordaseadmise ko wil asutakse näituse platsi ja Rannawärawa
hustusega, niisama ka tühjad platsid majade mäge ühendama silla ehitamisele, mille
Md miljard! raudteede
Enamaste waleteated Tallinna protesti
ehitamiseks. Maksuta rendilepingu aeg kes Projekt ehituspeawalrtfuse poolt juba kinni
streigi kohta.
NeseWsmlels.
tab majade peale, kirs maike remont ta rivi tatlld on. Sild läheb Ue Suurtüki tänmva
ETA. «Jswestija" 7. skp. toob Rosta
Wsnelaste märgukirjast Genua konwc st k, 18 aastat, keskmise remondi Puhul 36 ja saab 21 sülda pikk ning 2%> sülda kõrge.
telegrammi Tallinnast S. skp., kus V. Km rentsi rahaasjanduskommisjonile on näha, aastat, ja 50 aastat, kui majadele suur re Nagu selgunud, asub näituse rikkalikum osa
gissepa puhul sõna-sõnalt öeldud: «Protes et wenelased Wene raudteede ja weeteede mont tehakse ehk kui majad üles ehitatakse. Rannawärawa mäele, kuhu umbes 70 pawil
tiks EeSti walitsuse walgekaartlise poliitika kordaseadmiseks arlvaivad tarwis minelvat Peale nimetatud rendiaja läheb maja linna jom ehitatakse. Sinna asetatakse ka einelaud
wastu kuulutati rida streikisid wälja. Srei
Wi i s miljardi kuldrubla.
walitsuse omanduseks. Kogu rendilepingu ja muusikakoor. Näituse ajal korraldatakse
giwad paljud tehased, wabrikud ja trükiko
-~,poo
kestuse ajal lvalitseb rentnik täitsa iseseis ekskursioone Tallinna ja Narwa rvabrikutec-jad. Täna jätsid ka sadamatöölised töö seis
wmlt majade üle, ta wõib maja wälja üürida fc ning Kohtla põlewkiwi kaelvandusesse.
büroo asub lähemail päe ust l näi
ma. Seisavad peaaegu Mk laewade wälja
waba kokkiüoppe järele üürnikuga. Mingisu tuseNäituse
Platsile.
lpadimise tööd."
gused kitsendused, mis üüri kui ka- elukorteri
suuruse kohta praegustes ja tulemastes We Sekelduse» w?em«W si,se»S«õmlses a
Kingissepa „mäleStuööhtu?"
nemaa seadustes olemas, ci ole renditud ma
Uile üüriseaduse järele kannawad uraja
Sama ..JSiveStija" kirjutab: „7. mai! kor
jade kohta mckswad. Need majad ei käi ka
10.000 marka
ornanikud
ja üürnikud wenvärgi kuludeks
raldatakse kell 8 õhtul Eesti kommumsttises
rekwireerimise ega konfiskeerimise alla.
klubis Viktor Kingissepa mäleStuSöhtu. Esi
Rentnikul on täieline etsploateerimise lnöeiawgt rveemaksu ühiselt, üürnikud on
kohusimud oma osa majaperemehe kätte
newad seltsim. Janson, Käspert ja Wöö!õigus.
tvvib wõita igaüks,
makSma, kes selle linnakassasse edasi an
man. ETA.
kes lahendab
Sak « tapiltl veaemaal.
nab. Nüüd aga on selgunud, et lväga suur
üürnikke weemaksu ivaga korratult mak
Eesti keel Soome ülikoolis.
ETA. ~Sa> Swobodu" 3. mail kirjutab osa
..Romaani^
sawad,
ehk hoopis maksta ei tahagi. Raba
ETA teatel seatakse Helsingi ülikooli jun
Wenemaalt: Saksa ekspertide, kommisjon
sissenõudmine
on selle tõttu raske ja tülikas.
peele Spetool sisse.
käis Lugmiskis, Sonnowis, Tuulas ja
Et
sarnasest
ebameeldiwast
kohustusest iva
Brjanskis tehaseid waatcmiäö. Kruppi sir
baneda,
andsid
majaomanikud
linnaivalst
Edasiharimise kursused rahwakooliõpetgjatele.
WWUMs
male pannakse ette Kroonlinnas laewadokke
fusele
ühtse
märgukirja,
milles
palutakse
Tartu ülikooli jimres korraldatakse tä
ehitada ja Brjanski ning Lnganski tehaste
iiiirnikkktdelt
iveemaksu
sissenõudmist
linna
peale kontseSsioonisid wõtta. Saksa saat
nawu suwel ühel ajal algkooliõpetajate
tveewärgi
juhatuse
peale
panna.
See
küsi
konlra maja Petwgradis remonteeriwkse.
kursustega. Edasiharimise kursused ei ole
nr. 3.
mus
oli
eilasel
ioeewärgr
kommisjoni
koos
Tema ajutistes nrumides keeb elu: iga piiew olekul arutusel.
ühenduses mingisuguste eksamitega ega an
käiwad siin sajad Saksa tööstus - kaubandus
na ka mingisuguseid õigusi. Osawötmine
Leiti, et sarnane kohustus weewärgi, jn»
lised eksperdid ning ka palju nõukogude wöi
on maksuta ja wõimaldatud ainult neile
hatusele
liiga koormaw ja sellepärast soowi
SM
mu
mehi.
kes. rahwakoolides juba öpetawad. Neil päe
mata
on.
EL aga asja siiski korraldada, oi
wil oli haridusministri abil herra Sauech
sustati limmwalitsusele ette panna wabarii
Trotski
kapitalist.
ülikooli ajaloo-filosoofia ja matemaatika
jinorid
gi walitsust paluda, et üüriscadust paragrah
loodusteaduskonna õpejõududega läbirääki
Shljapnikowi paljastused Trotski töös wiga täiendataks, mis üürnikke kohustaks
mised, kus õpejöud, kes Tartus wiibiwad
tus-kaubanduslise tegewuse üle, kirsjuures weemaksu ühes üürirahaga ära tastrma.
Hind 30 marka, MÕS
smve waheajal, nõusolekut on awaldanud
Trotski! öeldakse 30 miljoni kuldrubla eest
kursuste! ettelugemist pidada.
Tsirkus Tallinna jõudnud.
waranduft olewat, kutsilsid kommuniftlise
Selsamal ajal peetakse ka Inglise ja
erakonna keskkomitee koosolekul tormi esile.
Neil päewil jõudis Riiast Rootsi tsirkus
Trotski katsus end õiendada, kuid tagajär kohale. Tsirkuse koosseis on kuuldawasti
jetult. ETA.
umbes 150 inimest. 10 ratsahobust. 1 ele
Seu«a lovwerenls.
lvant, 1 kaamel ja valju muid loomi. Tiir
kuse awamine on Mere puiesteel asumas
Kui prantslased järele ei anna, siis lahkuda
•MM» ICif.
..Rahwa-aias" reedel 12. mail.
m
mmmmmm
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S.
Lloyd George, aga teha ühtlasi kogu ilmale
CS> M gQ » tS Ä1 fi A
Pariis, 8. mail. Genuast teata selgeks, kelle süü pärast kongress nurja läks.
fcfftfwtohl
MWWWX-M
«>--12
takse: Itaalia delegatsiooni arwates elab
..Obserwer" kirjutab:
f—
CSMI H«A
sZHZ@« T
mSmmmJ
ce>M
otsustas elektrijaama juhatus Harku turba*
konwerents praegu uut kriisi üle, mis olewat
«Pariis on hädaohtlikum kui Moskwa...
rabale andma hakata. Kuna elektriwörgn
niisama tõsine, nagu see. mis järgnes Wene- Kui Genira konwerents ä pardad, siis sellepa
«»
sisseseadmine
ja korrashoidmine harilikult
Saksa lepingu awaldamisele. Theunis üt rasi, et Poincare juba algusest peale teda
«-$ • -LUL voÄ.|
elektrijaama
kulul
sünnib. Harku turbara
les, et Belgia parlament ei awaldawat kuna
nurja tahtis ajada." —n.
£2. I—J s"f ||i
basse
wiiwad
kaablid
aga walitsuse kulul
S« CS5a sjs -s«
gi nõusolekut Wenemaale laenu andmiseks,
pandud on, siis leiti hinnaalandus loomulik
s c —— ZL L »"J
enne kui nõukogude walitsuS ei ole kindlus Kas on rahaasjus konwerents midagi korda
s. 55555 P 2*g "g S.j>
saatnud?
olewat.
tawtd Belgia alamate konfiskeeritud waran
Sf-M *«| 11^
Elektrit hakatakse andma hinnaga 18 mk.
duste tagasiandmist. Theunis ütles: „Kas
..Daily Newsst" kirjasaatja olewat raha
- i 8 gjg
kilowvtt.
on wõimalik usaldada riiki, kes teilt raha asjanduse kommisjoni kolme liikmega, kes
SSeÄÖ il-S. .TgJ
Õnnetus sadamas.
küsides, keeldub tagasiandmast Teie oma tähtsad pankiirid, juttu ajanud ja neilt kü
V i ees -«sii"
Süte
iMjalaadimisel
aurik ..Sakala'*
sinud: mis on rahaasjanduse alal senni Ge
buftr
s- » g Js»S«
nuas korda saadetud? Kõik kolm wastanud £ * «» WWWWWWWWW
pealt
kukkus
tööline
Aleksander
Tiidus lae
O mH
Venemaa soovib 3 miljardi kuldfranki
UHH Jj M
wa
tekilt
alla
laewamumi
ja
wigastas
seal
ühiselt:
laenuks.
*§ 53 HHIUA
..Mitte midagi". —n.
juures oma pahemat jalga. Õnnetu saadeti
keskhaigemajasse, N-i.
EZA. London. 7. mail. Reuter. Bel
~ CSX» «Sofist
Prantsusmaa ja Wenemaa.
.na korrespondendi teatel olewat Tshitsheri
MWWWWWWM V 5 4* <ft
Moskwa poolametliku lehe «Jswestija"
nil eila Lloyd George'i ja Schanzeriga jutu
«[ sees «Jtis?*!
LaewMgn teated.
ajamine olnud. Ta küsinud lõpulikult, kas toimetaja Steklow, üks tähtsamatest kõmmu»
liitlased nõus on wiiwitamata andma We nistide tegelastest olla Riia Saksa lehe kaas
25 »zs g 4» q Jer
Eila tulid reidilt sadamasse Rootsi aurik
nemaale kõige wähem 3 miljardi kuldfranki töölise jutule wõtnud ja sellele muu seas se
« Ssiä sil
„Helios" kraamiga Punase Risti jaoks, Sak
krediiti, seletades, et kaugemad krediidid ole letanud:
sa aurik ..Wilhelm-Bisefeldt" criawiljaseem
Prantsusmaa olla evawiisil hiljuti Wene
wat kasuta. Temale wastatud. see olewat
netega
Wenemaa jaoks. Saksa aurik ..Regi
maale
ettepaneku
teinud,
Versaillesst
rahule
wõimata, silmas pidades riikide rahalist sei
na" reisijatega Stetinist.
pingut tunnistada, mis eest Wenemaa Sak
Patriark Tihou kohtu all.
iukorda ja parlamentide waStuwäiteid.
Wälja läksid: Rootsi aurik ..Oskar" tüb
samaalt 30 miljardi killdmarka ülesehitauii
Kirikuwarand-uste wõörandmnise wastu jalt Soome, Saksa aurik ..Regina" reisijate
Jaapan enam järele ei anna.
se kulusid oleks wõrnud nõuda; peale selle
töötamise pärast on Wene patriark Tihon
ga Helsingi. M. T. T.
Pariis, 7. mail. Genuast Leata oleks Prantsusmaa Wenemaad de jure tun
kohtu alla antud.
Aurik „BM«ckvr",
latte' Barthoul oli jutuajamine Jshi'ga, nistanud.
Nõukogude walitsus ei olla aga Saksa
mis
üleeila
õhtul
udu tõttu Naissaare juu
fS kinnitas, et Jaapan Wenemaale rohkenl
Es.er'ide protsess
maad koorida tahtnud ja lükkanud ettepane
res madalikule jooksis, jõudis eila sadamasse.
järele ei anna.
ku tagasi. Pealegi olla tal palju kaugemale algab Wene lehtede teatel Moskwas 20. mail. Aurikul suuremaid wigsittusi ei ole.
HM süü pärast äpardab konverents.
M. T. T.
nlatawamad plaanid. —n.
ogalise lehed on ikka weel wägn PahaPwntsusc leppimatuse pärast Mnuas.
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SilMtii Me!

D-Wani

antakse Suur Roosikrantsi tän.

Cfditia teata
Kesknädalal. 10. mail

,Marion^

9. Rääkida 10—IL
Sise- i« saguhaigused. nr. 21, krt.Mää—V26.
Waswwõtmwe i
1361
igapäew kella 4—Va6 pl.

Jaani tönawal nr. 6, krt. 8.
(Krediit panga maja?),

kõnetraat 14-13.

GOG GGG
Ststtakse ühendust

%m - AMM

nii liillwilita

ULU-J. U't i 'laaaaaaaaassaaasaaasag

Miil Md
wajab umbeS

Ai nOOIil"
(kapten Hamme rstrõ«)
sõidab siit kesknädalal, 10.
mail kell 12 lõunal wälja.
Reisijate ja kauba ülesandmist wõtawad

i isikutega ehk suuremate fir
770 illflttf
j madega, kes on huwitatud
wõtab roastu k. 9—lo ja 4—5 liha, sealiha ja tapaloo
(trotuaari)
ReyapLewal, 11 mail.
made wäljaweost Rootsi.
filmahatgeid
IMtyliiiiPttg,
|f S mmm 5
Vene tänawal nr. 10, krt. 1
Swenfka Slakteri
JAHU"
(Postkontori wastas).
m > MM lj
150? S. Brokusmiigi 14. Telef. 1-18.
aktiebolaget
1351
Telegr.aadr. Clayhills,TallinnStockholm C., Schwedea. mõõtudes 1 arss. x 2
Pierre Frondaie näid. 4 waat.
Bankreferenzen: Gõte arss. peale, 21/*" paksuses.
Algu» kell pool 8 õhtu!
borgs Bank, Stockholm.
Palvekirju
1494
Telegrammi aadress:
XaUitttta Linna KooliwalitfnS
Kinnised pitseeritud pak
1481 „Swenskslakt". kumised, warustatud 20 kawatseb korraldada nais kutsekooli ruumes, Tui
kirjutatakse kohtu- ja
ametiasutustesse
margalise tempelmaksuga, uulits nr. 12, 15. maist kuni 12. augustini 1499
GGG GGG
tiß. iiIUIIIIi
ära anda Varustus Osa
konda, Tehnika tän. 16,
liitMt tirtile
SaatmaclQ «SM
kontoris, Wiru tän.
tuba 4, kuni kella 10
1508
nr.
13,
krt.
5.
SniHtuter
Kõnet. 9—2 ja 4—7.
il lllMißt innti
homm. 15. maini s. a.
1500
Õpemaks 400 marka. Osawõtjad wõiwad üleö
Kolmapäewal, 10. mail
on müüa
anda kooli ruumes igapäew kella 12—4 ihoowi
S
Rahwaetenduseks:
Pura- aliaolailii ai!
Suur Ameerika tän. 28.
peal suures majas). Linna KoolitvaMsus.
1496
„Napoleon
A Ott.
Kultuurikeeltest
M [Cllii Mvm AWWW
Bouaparte"
meile kõige kasulikum, tar»
wilikum ja kättesaadawam.
Kõnetunnid 9—lo e. l.
korraline
(Vao victis).
Kes soowiwad keelt täiesti
ja
5-6
p.
l.
kattesaada,
neile
on
R. Bossi s* waatuslwe draama
Harju tän. 22, knt. 17-77 Saksa keel iseõppimise»».
Algus kell s õhtul.
Dr. Rosenthali Ameerika
1459
õpewiis wõõraste keelte
jaoks. Hind 100 marka.
peakoasoleK
Äsedel, 12. matt j
Lühikese ajaga igapäewaseks i
Esietenduseks, näitejuht j
tarvituseks annab:
Wannut. adw. abi
Eutfa keele kiirõpetaja.
laul Seppa
Wautud kogu igapöewaseid
1 KM
sõnu ja lauseid. H. 30 m. ehk
««wshwls;
on 30. mail kell 6 p. l. Tallinna Börse Komitee suures saalis,
Kõnelemisel» EeStt, Saksa,
Soamekeeles. Hind 50 m.
Pikk uulits nr. 17.
Leonid Andrejeva': > Kõnetunnid 10—12 ja 3—5.
Saada raamatukauplustestPäewakord:
Väike Roosikrantsi tän. (Ahju
Ladu: Ploompuu kauplus.
..0 0 l e a n'
tän. nurgal) nr. 11, krt. 7.
1.
Koosoleku
juhataja
ja sekretääri walimine.
Tallinn. 114 Z
ISS9
Tragöödia 6 pildis.
2. 1921. a. tegewnse aruanne.
Paul Sepp'a lavastus
Z. 1921. a. puhtakafu jagamine.
«llHliimStt
A. Tuurandi dekoratsioonid.
4. 1922. a. eelarwe.
mm
S. Komarowl muusika.
I
Kostüümid kunstnik Root'i ftlt
5. Walimised.
sede järele walmistawd.
6. Liikumata waranduste omandamine.
Algus lell S Shtul.
,Ulan Miia'
7. Tegewuse laiendamine.
Laupäewal, 13 mail
8.
Osakapitaali suurendamine.
üksikute numbrite müük
Kõige
tMfcm
ia
kõige
vda»
9.
Mitmesugused
läbirääkimised.'
ja
tellimiste
waswwõtmme
on
JttMlT
wam jahikeaami ostukoht
A-s. „ Tallinna Laewa-ühisnfe" ZuhatnS.
ou
D. Kaldt i
Robert Mischl naljam. 4 to.
Alex. Passupi
Algus kell 8 õhtul.
kaupluses. 1388
Valter Bromme operett 8 w.
Algus lell pool S õhtul.

ÕMLün

PL»stka»pl««
Pißjalg
nr. «, Tallinnas,
Hooaja lõpp! Hooaja lõpp!
Pühapäewal, 14. mail
Lasteetenduseks.

Viimast korda

„Kawal Auks
Võrgu Vürst".
Vr. Baltok': muinaslooline las

kus alati suures wäljawalikus
kõiksugu jahikraami ja ronija*
maa karastatud haawlid, häid
kaugele kokkulafkjaid kahe- ja
kolmeraudfeid jahipiisse, pare
mat seltsi taskuskantawaid au

tomaat-pistolid, rewolwrid ja
nende padrunid saadawal.

Pikkjalg nr. «.
MMMM»

Kellel on müüa
„Wirulase" toimetaja
J. Zärwe kirjatööd:
„Karolus"

mehed"
süü
pingis meeste ees"

liii.
Tallinnas, S. Karja uuk. nr. 29 (omas majas).
Osakonnad: Tartus ja Viljandis
jriieis 1. maiks 1922. a.
Attwa. Passiva.

Palutakse teatada s. l. t.

Kassa ja jooks. arw. Põhikapitaal 19.000.000,—
teist, rahassutust. 10,057,939,46 Tagawara kapitaal 717.274,9^?
Wäliamakst. laenud Liikumata ja liikuma
mitmesug. arwetel 53.698.069,35 warand. kust. kapit. 403.471,4©
Pnn. mutta Ja mftftrt I
«ella 11—1 e. l. ja s—B õhtul
Korrespondent). „Loro" 38.287.775,56 Hoiusummad 55.159.397,18
Draamateaatri kassas.
, „Nostro" 2.477.884,42 Rediskonto 1.900.000,
1502
töölisi
Wäärtpaberid 111.199,39 Wäljamakfetawad ®#°o 835.196,13
Wäliswaluuta 440.914,26 Korrespond. „£oroN 27.122.962,03
»SS>
wajad kraawi kaewamiseks, tänawate prügitamisekS
Panga arwe osakondadega 6.030.339,44 » « 6.046.140,78
ja elektri postide püstitamiseks Tallinna linna Liikumata warandus 2.544.801.61 Panga arwe osakondadega 5.717.602,48
Liikuw warandus 1.573.561,19 Saadud o/00/t> [a tomisj. 5.441.794,43
Estoouia Muusika
elektri keskjaam. Troonipärija puiestee 27. Oraaniseerim. kulud 125.000 Wäljamaksmata diwidend
Sissekirjutamine kontoris, tuba nr. 5, homm. kella
Osakond.
Makstud°/ov/o 76.989,39 1920. a. eest 72.107,
B—lo wahel. HB2
Üleüldised kulud 2.779.385,40 do 1921. a. eest 1.960.920,Talituna Jaaut kirikus j
Mitmesug. arwed 2.420.152,96 Mitmesug. arwed ' 5.242.146,54
Reljapaewal, 11. mail j
MU MMM
kell pool 8 õhtul.
120-619.012,93 j 120.619.012,93
Suur toatmnttt
annab Zõõpra rabas wähempakkumise tee!

temana, laulude ja tantsudega,
5 pildis.
Algus kell S päewal.
Pääsetähtede eelmüük igapSew

kontsert

»J. lärwe kirjatööd all."
1478

iSQ3 u Põhja Panga juhat«s
lraawide

laulab

So»«e laulukoor
Jiualii! IIIII"
Helsingist
Pääsetahed a 100-25 mk. eel.
müügil Sstoonia teaatri kassas
1493

lacroaraislööii
wälja. Pakkumine 22. mati s. a. kell 12 l. en
dises Kütteainete Keskkomitee ruumides. Pühawaimu
uulits nr. 4. Pärnus.
Seletust tööde kohta saab Zõõpra turbatöös
tuses üle Pikuti. isoe
«.-B, .asiieiM" tjüff, x-llwi>az.

Rannamõisa kiwiwabriku ladu
p?- W. Pärnu mnt. nr. 31.
3498

