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Kesknädalal. 10. mail 1922. aastal.

Ammelt «Ms tilli «Karal elsaalmral 70 Eesli reataiw-aereksaM lehka
lell willja kösla.'
Bttsfawi leping Saime riigikogus.
vranftsman ia Selgin kia»di»«t «Sgefid Sslsn piirile.
Lariifi iomnmnlfiline salaorg»si|«lsla»u kabalad.
Snisn-VrmWe iSblrSMmised healslegmis-liifiumse üle.
SraaNnsed ichwardmand SamlaMlniapali ollupzerida.
Hanelised knwalscwad nai paderkrnhn lriiMma hakata, mvhidmihngn oleis
Nndlrslalnd.
tlnknkdna Sakfnmnal suureneb.

Wiimased teated.
Weuduwad teated waeuuawsllmse üle
Kk»li lommlsloui tcs kelnbrrls
Hilisemate teadete järele kujunes aü
järgmiselt: Opteerimiskommisjoni esimees
herra Bauer saanud kawatsetawa waenulise
demonstratsiooni üle õigel ajal teateid. Hra
Bauer astunud kohe läbirääkimistesse We
ne wälisasjade kommissari k. t. Lewitski'ga.
kellele ta ähwardatvast hädaohust teatanud
ja palunud sõjawäelist kaitset.
Lewitski wastanud, et demonstratsiooni
takistada ei saa. sest nõukogude Wenemaal
?lla kõigil demonstreerimise mabadus; ka
olla ta arwamisel, et Eesti kommisjoni min
gisuguue hädaoht ei ähwarda. Lubanud

VNjamaa fcpüaal IBetiemmilSaksa ja Ameerika ärimeeste rühmale
on Odessa.kubermangus kontsessioon antud
00.000 dovfatiim harimata maa eksploatee
rimiseks. Inglise firma „Union" on luba
saannd Wenemaale Argentiinast 10.000 ton
ni konserweeritud liha tuua.
TMj»e rohkus weuemosl.
Peale kolera teemad Wenemaal häwitus
tööd ka rõuged ja tüüfus. Kõik meesarstid
mobiliseeritakse wiibimata peale ülikooli lõ
petamist ja määratakse kahe-aastasele sun
duslikule teenistusele punamäes.

siiski sõjawäelise kaitse saata.

Kui demonstrandid, umbes 2000 inimest,
kommisjoni masa ette ilmunud, lasknud
kommisjoni uksed ja aknad sulguda ning
jäänud ootawasse seisukorda.
Demonstratsioon olnud äärmiselt waenu
lik. Ahwardatud maja purustada ja inimesi
tappa. Lippudel olnud muu seas pealkir
jad: ..Nõuame töörahwa wereimejate pesa
hawitanrist". Kommisjoni esimees pööra
nud telefoni teel weel kord Lewitski poole ja
palunud kaitset: lubatud saata, kuid ei ole
tulnud.
Kommisjoni ametnik Samm Pääsenud
Mägiwaldsest surinast ainult selle tõtt:?, et
mõned demonstratsioonist osawõtwad kur
sandid silmapilgul, kui üks isik Saarmale
pussiga tahtnud pähe lüüa, wahele astunud.
Teatawasti läks Saarmal tekkinird segaduse
jmrres korda ärapõgeneda.
Järgmisel Päewal andis kommisjoni esi»
mees Wene möimudele ägeda protestkirja,
mille peale mingisugust mõstust ei ole saa

Lennu rekord.

Inglise lendur Blake on hiljuti rekordi
wotnud, hommrtul Londonist ivälja leuna
kes, Pariisis einet Mõtles ja Londoni tagasi
lennates, et tund hiljem uuesti Pariisi len
nata, kus ta kell miis teed jõi ja Londoni ta
gasi lendas õhtust sööma. Blake traineerrb
ennast lennus ümber ilma. mille ta läliema'
ajal kmvatseb ette wõtta.
Genim lonwereuis.
SaksaPrantfuse ISbirLSkimi'
sed heakstegemise Ae.
ETA. ..EreNouvelle" 'l. mail teatab, et
Prantslaste ja sakslaste whhel otsekohad

Zlmud igal örWem shW.
läbirääkimised Genuas heakstegemise tlle
alanud olla. Sakslaste poolt peab neid
Bergmann, prantslaste poolt Leydour. Lä

Xiii ZUISiSkD?.

Mitmesugused teated.

Lati nmascadus
anda ja neid jattätakse arwatawasti mujal, on asutama? kogiis kolmanda! lugemisel
wastu wöetud. Poolt anti 81 häält; wastu
kus meeleolu rahulikum on kui Genuas.
li (maaliit, ewpooketud. kristlikud jn wäbe
musrahwuste
esilaiadll
Osa Wenc delegatsiooni liikmetest lahkub
birääkimised tõotawad konkreetseid tagajärgi

konwcrentsilt.

Majadcehitus wäljaweoks.
Soome? ou asutatud ehitusübisus (Raken
miftuotanto O. sh. Annan katu 28, Helsink;»
mis suurel hulgal walmistab iibe- ja kabv
perekonnamaju oma- ja toäljamaa saok?.
Ettewõtjad on toälja annnd plaanide ja pil
mad järelandmises.
tidega illustreeritud broshüüri. mis igale as
jast huwitatule hinnata kätte saadetakse.
kch? visaga poiiiülüMajade ehitusiviis lubawat nSaa odawast
1) Genuas nõutakse wenelastelt muu ehitada. Sealsamas ehitawat ka nuckonn
seas, et nad loobuksid igasugusest kihutus ruktsioonilisi odatvaid ahje.
tööst wälisriikideS ja igasugusest teiste rii
ci maffn palka
kide sisemistesse asjadesse segamisest. Ometi
teab kogu ilm, km Palju Wene kulda tillu
Windawi sadamas Wenemaale määratud
tatakse just kommunistlise kihutustöö Peole kaupa lacwadeft Millsa laadimatele töölistele
wälisriikides. Ja mingit tundemärki pole on Wene kommunistid Läti lehtede teate!
näha, mis lubaks oletada, et see kullamaal juba paari kuu palga mõlgu. Kui töölised
lõppemas on. Milleks sisaldab õieti Geuuas energiliselt palka hakkasid nõudma, aim
esitatud riikide märgukiri kommunistlise ki neile pangatshekid tasuks; kuid peagi selgu?,
hutustöö lõpetamise nõude; selleks, et Eu et kommunistidel panga? raha ei olnudki,
roopat tõepoolest kindlustada kommunistide ja tshetid jäid iixiija maksmata. Töölised
kihutustöö wastu wõi selleks, et iga! pöörasid oma nõudmiste rahuldamiseks kaeb»
tusega Läti wõimude poole.
ajal käepärast oleks ettekääne,
mi s wõima l d a k s lepi ii g u tü h jaks t un nis ta mis e?
Hcbti-Inqeri fclt*
teatab
sellega
kõikidele Eestil asumatele Jn
2) Wenelased sõlmuvad Genuas kapita
tistliste riikidega möga mitmesuguseid side geri sõjapõgenejatele. et seltsi iuhalus on
meid; ühega neist riikidest Saksamaana kõik Lääne-Jngeri komitee kohused oma pce
- - ou nad isegi mormilikn lepingu teinud. le mõtnud ja kutsub ühtlaü kõiki sõjapõge
Samal ajal aga atvaldawad nad ..kõigtie, nejaid teatete kogumise otstarbel oma aad
kõigile, kõigile" hädaldama protestkirja ..ah resse julxitillele teatama, kas otse Tall inna
nete kapitalistide" '.vastu, kes malmis olla ehk ieltsi esitajale sara mi? te aadresside sa
Wenemaad ära neelama, - ja sajatawad rcl:
Tallinna?' Eo?u-Jnqeri selt?. Ilu? tou.
Saksamaad, millega tchtuo lepingu! alles
siis mõimat tõesti tähtsust olla, tui praegu H.
Nanva-Jõesuus; Õpetaja Sköör.
ne Saksa walitsus kukutatud ja proletariaa
Nakweres; J. Haikonen. Petrogradi täi?.
di diktatuur maksma pandud.
ETA. Nagu ..Konigsberger Allg. Ztg."
6. maist teatab, lahkuda Genuast Wene dele
gatsiooni liikmed Litwinow ja Josfe iibes
osa eriteadlastega. Wene delegatsiooni liik
metest olnud eelnimetatud isikud kõige wisa

Waata paremale ehk pahemate poole,
kahe otsaga postil Ika iaalpood

ir>.

Äaiwara?: J. Kuutlaueu. Auruere, Wa:wara gümnaasium.
Kabalas: P. Kontto.
Eesti-Jngeri seltsi suletu?.

dud.

Kommanist Lmthorst-VSlv ei laha
Venemaale minna.
Teatawästi pani kohalik Wene saatkond
ette 1. mail arreteeritud terroristi Liukhors-ti Wenemaale wahetada. Nagu kuuleme, ei
ole Linkhorst nõus Wenemaale. lniirema.
mille tõttu mahutamise küsimus arutusele
ei tule.
Sõjakahjutasu küsimuse lahendamiuc
Läti ja Saksamaa wahel ei lähe kuidagi kor
da. Saksamaa esitajad on armumisel, et
osa Läti nõudmistest keisri- ja nõukogude
Wenemaa peab rahuldama.
Prantsusmaa ja Belgia koon
dawad wägefid.
ETA. Berliin, 8. mail. Rheinimaalt
teatatakse, et Prantsusmaa ja Belgia koonda
wat unsi Mägesid okknpeeritud maakondades
te. Neli erarongi ratsawäge lahkusid Briis
selist tl. mail. Sõiduwalmis on weel neli
rongi staabi ja snnrtiikimäe saoks.
Creeklasle Shwsrdus.
kreeklased ähwardawsd Konõtailtit.oo
poii okupeerida, km türklased rahutingimised
sÄpuUkult tagasi lükkawad.

A Reedel, 12. matt s. a. kell 81* õhtul I

I tsirkuse pidulik awamisetendus I

WW Eeskawa kolmes suures jaos. '' |
E G Palmgre«-Ad»lfi, üleilma fmt ( j Artonid muusikaline number. E
Ins taltsutaja ja hobuste õpetaja oma ha- >! 2 Ka«d«s koomilised ektsentrikuv. E
| Mag««?ja'Maks - Eesti klounid. j | tino*im I
I Arrisonid - Itaalia ratsanikud (Retous ! ! - E
EE de S j Marion ja Kalf ajakohased salongtantsud. B
B WiM Charlie Tschaplini paraad. ||| Il«d«D Samb Nadschura oma talt- >
B MakK Tailvn —<» feuomaal akrobaadi jg1 sutatud elewandl, kaameli ja hobusega. fl
I Theodor ja Koko (eht) - kuulsad Weue !« P'"'' buwitawaid numbreid. E
fl klounid. ||; Ligemalt eeskawadeso fl
fl Pääse tähtede eelmüük esimesele 5 etendusele tsirkuse kassades iqapäew kella 11 vomm. kuni kella 2 päewal fl
B ja Shtnl kella 5 peale. 1517 fl
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mis Soomes odawamad kui meik. Kokku
ahmitud kraamiga wooderdatakse oma sure
Sest lugu on nii, et meil neid Soome lik ihu siis nii ohtralt kiti wöimalik, pingu
sõltusid enamiste mitte ei wöeta ette selleks, tades wainmjöudu kõiksugu kawaluste wäl
et õppida ja silmitseda tähelepanelikult köi jamõtlemiseks. milledega tolliametnikkude
te, mis tvennasrahwal paremat on, kui meil. silma petta.
Kuid on weel üks iseloomu joon niisu
Waid need reisud on peaaegu alati olnud
kõige alamat sorti lõbureisud ja inetu sala gusel ..lõbureisijal", mis mitte wähem was
tik, kui eelmised. Tema ei mõtle pea kunagi
kaubüweo teekonnad.
Arwesse wõttes seda. et Soontes maksab selle peale, et ta wSSral maal olles mitte
alkoholi keeluseadus, topib meie lõbureisija üksinda oma tegude eest ei wastuta, waid
taskud piirituspudelitega, tnille sisu siis üle et suur osa wastutust ta ülespidamise eest
lahe jõudes katsutakse mtusta Soome marka langeb kogu Eesti rahwa peale, kelle liik
deks ehk jälle „heaks tujuks", ntida nähes nt-eua teda wöõrsil tuntakse.
Harilik Tallinna wäljasöitja arMb, et
seal iga! tõsisel Eesti sõbral jälestuse tunne
peale tuleb. Helsingis saadetakse aeg ena ta Helsingis igasugusest kölblisest wastntu
miste mööda kohwimajades ia tingeltange sest koguni wabam on, kiti Tallinnas. „Kes
lites. Äripäewal aga jookstakse pöörase öhi teab siin. artvab ta, et mina Jüri wõi
naga mööda kauplusi, kokku ostes kaupe. Mari See ja See olen järjelikult wõin
kas wõi seana esineda: Peaasi, kui aga polit
iei kätte ei satu." Ja tal on omal tvüsil
õigus. Tõepoolest ei teki soomlase peas fil
FERNET
mapilgukski küsimist, mis niisuguse barbaari
nimi wõi kust wallast ta pärit on. Isik jääb
MARTINI * ROSSI
niisugusel korra! kõrwaliseks asjaks. Küll
aga tuntakse otsekohe ära. et ebakultuuriline
ja kaswatamata „löbureisija" Eestist on, ja
kujundatakse tema esinemise põhjal endale
pilt Eesti rahwast.
Selle asjaolu peale wilistab enam jagu
meie lõbureisijatest ja see on üks põhjus,
miks need wäljasöidud meile, kogu tahtva
seisukohalt waadelduna. peaasjalikult kahju
on toonud. Need rasud on pea ainus abi

Wgafõidud Soome.
Mere wabanemisega jääkatte alt tõuseb
mitmesugustel Tallinna seltsidel ja organi
satsioonidel jälle igasuine küsüvuS päewa-korrale, küsimus, las ja millal teha wälja
sõitu Soome. Esimene küsimus otsustatakse
lwrstikult ilma pikema jututa jaatamast, pea
murdmist nõuab ainult teine. Sest rohkem
on sõitasoowijaid kui sõiduwõimalusi.
Keegi ütles kuulnud olewat, et laewa
sõidu ametilt juba nüüd tmieks Soome sõi
duks laewu on küsitud! Ei ole tähtjas. kaS
see just täpipealt nii on, aga igatahes on
asi tõenäoline. Oleks aga laewu, küllap ju
ba sõitjaid leidub.
Ei jõuaks kunagi küllast toowitada, et
läbikäimine kahe wennasrahwa wahel siin
ja sealpool lahte järjest elalvamaks läheks.
See on kõige õigem ja hõlpsam tee wastas
tituseks tundmaõppimiseks ja vastastikuseks
lähinemiseks. Iseäranis kasulikuks wõiksid
niisugused reisud meie rahwa liikmetele saa
da, sest Soomes on meil palju õppida, mille
poolest kttstuurimaist weel kaugel taga ole
me, ja me wõime päris õnnelikud olla, et
meil 4-tunnilise sõidu kangusel on maa. mis
oma inimeste töökuse, oma rahwa ra ilge ma
ta energia, oma kaunite ja Puhaste linnade
ja oma kultuurilise arenemise hoogsuse poo
lest eeskujuks wõiks olla mõnele maale Lää
ne-Euroopas?i. Seal käies ja tähelepaneli
kult ümber waadates tvõime saada ja kaasa
tuua ikka ja ikka jälle uut lootust ja uut
nsku sellesse, et Soome sugu rabwaste tõug,
millesse meiegi kuulume, ei ole ilmarahwas
te massis mitte mingisugune passtiwne osa,
mitte mingisugune teiste armust elaja, waid
aktiitvne kaaswõitleja selles töös, mida te
hakse edu ja kultuuri nimel. Ja selle usuga
wõime pärast kodus suuri asju teha.
Kuid ometi oleks igal tõsisel isamaalasel
ia igefi kultuuriinimesel hea meel, kui suu
rem osa neist Soome sõitudest, mis meie
seltside ja organisatsioonide poolt toime
pandud, hoopis oleks tegemata jäänud.
Need on enamal jaol juhtumistel mi wälja
kujunenud, et piinlik on nende peale tagasi
mõtelda ja weel piinlikum neist kõneleda.

nõu keskmist, igapäetvast eestlast tuttvustada
keskmisele, igapäisele soomlasele, ja meie ole

me seda abinõu tarwitanud peaasjalikult sel
leks. et endid wennasraljwale tuttvustada
oma kõige halwemast küljest, ilma jäädes
ühtlasi suurest kalust, mida niisugused wäl
jasöidud tõsiselt wöetud ja kindla kawa ja
rele korraldatud öpereisudena niihästi rei
sijatele enestele kui ka kogu meie rahwale
wõiksid tuua.
Köik eelolew peaks küllalt mõjumaks pösi
juseks olema, et meie turistikat. niipalju kui
see puutub Soomesse, walju revideerimise
alla wõetaks. Kõige pealt tuleb nõnda, et
riit selles endist wiisi ükskõikseks pealtwaa-

tasakS ja minna-laskjaks ei jääks. See tn
lu, mis laewasõidu amet laewade renttmr
sega Soonte lõbureisijatele saanud, ei kaalu
kaugelt üles sedagi kahju, mis riik ueude
reisude läbi kannatab kaotatud tolliraha
näol, hoopis kõnelemata kölblisest ja poln
tilisest miinusest, mida niisuguste sõeluma
ta, distsiplineerimata ja korraldamata hul
kade ülelahe toimetamine tekitab meie wa
hekorras Soomega. Ei wõi muidugi nõuda,
et riigi aparaat asja korraldamise oma pea
le wõtaks: selleks on ta liig paendumata ja
tagajärjed ei saaks palju kui se
nini. Küll aga oleks loomulik, et riik Soo
me sõitude asjas tegeliku järelwalwe ja kor
raldamise õiguse annaks üheainsa lugupee*
tud seltskondlik organisatsiooni kätte, mille
koosseis ja püüded oleksid pandiks, et ta
wastutust asja otstarbekohase juhtimise eest
suudab kanda, ttksikttd seltsid ja ühisused,
kelledel senini see wõimalus olnud, on
lväga miwiel juhtumisel näidanud, et neil
niisugune tvastutustunne puudub.
Kuidas fee waswiaw organisatsioon asja
peaks korraldama, sellest lähemalt juttu teha
ei ole käesoleva kirjutuse ülesanne. Ainult
peajoontes wõiks ära märkida: 1) et suure
ma hulga osawõtjatega wäljasõitusid Soo
me maksaks ja tohiks toime panna ainult
kindlate kawadcga ja asjatundlikkude juhti
dega; 2) et need reisud korraldajale organi
satsioonile ei tohiks saada mingiks äriaja
mise abinõuks ega tuluallikaks ja 3) et asja
juhatajatel õigus Peab olema reisuseltskonda
igast kaaslasest wabastada, kes ennast kodu
korra ja reisukawa alla ei paenuta, kõlbma
tult ennast ülewal peab ja turisti lipu all
püüab asju õiendada, mis sinna ei kuulu.
Ainult nii korradatuna tohiksid meie
wäljasöidud Soome saada riiklise soodusta
mise ja toetamise osaliseks ja ainult nii
wõiks neist olla nii hästi reisijatel enestel
kui ka kogu meie maal ja Eesti Soome lä
hinemise mõttel kõige suurem kasu.
P. O.
OOO

Teda ivalwand LomS Nortmund, proua
Corsat ja Pilan sa ka Wolff patserda wäbesed eurooplased tunnewad, wäljaarwatud
Blanche, kes tema wastas istusid. Enne wad wee sees pesuköögis. Proua ja herra mõni sada inglast. See on Bermuuda saa
ärasõitu pandi autole neli uut ratast uute Nortmund sõitsid autos oma majasse. Nad reStik.
Jez« 5e la Hirest romaan.
gummidega. Nortmundide auto järel sõitis palusid herrale ütelda, et nad jääwad sinna
See saarestik seisab koos 300 saarest ja
See on tänaseks, ütles Sainclair ra Sainclairi torpedo. kus istusid Corsat, Pi üheks nädalaks, siis sõidawad nad Elsassi saarekesest, kus elab 12.000 elanikku, nendest
lou ja Wolff ühes Hunteriga, punamehega, tagasi. Mis puutub pmmmehesse, siis 4000 walget.
siulikult. Kuid homme, ülehomme?...
Ümbritsetud kaljudest, millest mõned ai
Minu artvates sureb ta pikkamisi kes ikka nagu mmastatud oli. Sõideti ma bomwad Corsat ja Pilan teda oma juures
ja täfewad temale kõik järel teha, mida ne nult mõõna ajal nähtawale tulewad, ou Ber
toitmise pitu-dusel, wastas Gulden alandli rulise kiirusega.
Wahoajal astusid wanaisa Charles Nort mad iie teemad. Herra lubab ütelda, et see muuda saared üksteisest eraldatud kanaali
kult... Ta kustub... Tema elulised frmkt
sioonid on miinimumini wäbendatud. see muud ja doktor Jakob Guldeni telefoni kau mees on lväga sõnakuulelik. On lväga. nal taoliste wäinade läbi.
Igast geograafia öperaamatuft leiate, et
varast wõib praegune seisukord nädalaid du Professor Lourmeliga Pariisis ühendusse. jatas naba, kuidas ta Corsat'd ja Pr!ou'd
Seepärast, kui Sainclair Lanrence'i hin järle aimab...
kõige suurem nendest saartest on kõigest 30
kesta, ainult selle nähtawa muutusega, et
Kui Sainclair wannist tvälja tuli. maS kilom. pikk ja I—2 kilom. lai. Selle saare
keha pikkamisi kõhnemaks läheb... See keha getu keha sülega Nansouty tänawa maija
sööb ära köik, mis teda iseenesest wõib toita... kandis, leidis ta juba professor Lourmeli seeriti ja SSruti teda piiritusega ja mässi ti nimi on Bermuuda ja tema linn Hamilton
on ühtlast ta kogu saarestiku pealinn. Kui
Ja siis, kui on järele jäänud ainult lund, ühes kahe haigerawitsejanna daamiga üles sooja riide sisse. Nüüd ta sõi ja jöi.
Siis läks ta Lauvence ukse taha kuulama. teie uudishimu tõuseb ja teie edasi loete, siis
musklid, ärakurnatud närwid, atrofeeritud tehtud woodi ümber asnwat.
Ta seisis seal wiis ministri.
kuulete, et Bermuuda saarstiku kliima on soe
Gulden teatas mulle sellest iseäralisest
elundid, siis sureb see keha...
Ta ei kuulnud mitte midagi, sellepärast ja terme, maapind wäga Wiljakandew seal.
Ja teie ei pea tema äratamist wõima juhtumisest, ütles professor kohe. Pange see
kikuks? küsis Sainclair ikka weel rahulikult. laps sinna. Need daamid kannamad tema armas ta, et Lourmel ja mõlemad rawitse-, kus kalju peal maad leidub. Saartel kaswa
Jakob Gulden tegi liigutuse, mis tähen eest hoolt. Mina hakkan kohe uurima, kui jannad waatlewad Laurence'i. Ta waaruH tatakse kobwi, puuwilla, whkrupilliroogu ja
das leida rawitsusmiisi, mis teda rohkem toi wäsimuse pärast ja ei suutnud unele enam teisi kasulikke taimi. Varema tel aegadel püü
das, et tema ei wõi seda teada.
ti Bermuuda wetes walaskalu. Edasi kuu
- Kõik on wöimalik loodusele, ütles ta daks, kui Guldvni oma. Sõber, minge kastke 'vastu panna. Ta läks woodiSse.
Kas ta suudab teda üles äratada? lete, et need saared on 1522. aastal üles
mahedalt. Meie teame loodusest ainult nii end lvanni, et teie närwid rahustuksid
palju, kui palju ta meile end seni on ilmu need on wäga phiewil. Siis sööge, jooge ja Kas ta suudab teda takistada suremast?... leidnud hispaanlane Bermndez, kes nendest
tanud, ja jeda on õige wähe. Pealegi on magage. Mina ei taha teid enne näha, kui Kuidas näen ma Laurence'i uuesti?... Sur aga suuremat ei hoolinud. Siis 1609. aas
tal sai nendele saartele õnn osaks, et ingla
selles wäheses palju, kindlusetut, kahelda teie oma hariliku ja wäga tarwilikn tasa unna?... Oo! ei!... Elawana? ...
Ta sosistas neid sõnu juba pool unes. ne Somers nende ligidal merl>ädasse jäi.
— Nii siis, doktor, missugust nõu teie kaalu olete tagasi saanud... Seni ei labku
Ja mis te annate, mida tegi fee inglane?
annate?
ma teie Laurence'i juurest, tõotan teile Waewast o!r ta end wälja sirutanud, kui ta
juba magama uinus. Ta ei liigutanud Ta hakkas neid saari koloniseerima. Tulid
Minu nõu oleks see: kaks haritud, lvi seda.
teised inglased, mitte enam merehädaga.
Siis kõnelen teile temast... Kõnelen tei enaul, ei mõtelnud enam...
kmuü> ja kohusetruud Inigerawitsejat pea
See oli 17. mail. Just sel silmapilgul, waid lihtsalt, ja hakkasid ka täie hooga ta
wad ööd kui päetvad selle noore naise toas le ka weel teistest isikutest. Kuid Praegu
kordamööda walwama. Tähelepanek peab teie ei suuda kuulata!... Minge! käsen se kui Sainclair magama uinus, just sel silma loniseerima. 'Nad tegid Bermuuda saartest
pilgul, kui tema teadlik elu asutiselt katkes... esiti midagi sõjaliselt kindlustatud tohu, siis
hoolas olema. Iga wähema kui muutuse da!... Wann, söök, moodi!... Minge!...
korral haige seisukorras tuleb arsti kutsuda,
Oma määratu tahtega walitsedes oina näitas büroo kronomeeter, mis kõigi maail-- luuni asunduse ja sunnitööde koha, ja wii
alati seesama arst, kõige parem oleks neuro muskleid, närwe ja k õike oma kurnatud keha, ma astronoomide Poolt Masin Möetud kon maks lväga elawa kaubandus keskkoha Antil
iventsioonide määruste järele täpipealselt oli lide ja Põlsta-Ameerika wal>el.
loog. Kuni arsti tulekuni wleb cluärata seisis Sainclair püsti ja mastas:
Sestsaadik ou Bermuuda saarestik üheks
iralt tegutseda...
Teie saate Laurence'i haigusest pare reguleeritud, Pariisi obserwatoorimni direk
tori oma kronomeeter, mida ta Sainclairile jõukamaks Briti asumaaks.
Wäga hea. ütles Sainclair. Doktor, mini aru kui teile olen jutustanud...
Briti kuberner asub saarestiku'pealinnas
Ei! ei! tuhat ja tuline! ci! kisendas tema uurimisreiside timnustuseks oli kinki
teie tunnete kahtlemata professor Onesime
nud,
kronomeeter
mis
käis
365
päewa
ilma
Hamiltonis.
Sea! kuuleb ta kohe kõik, mis
Lourmel'i?
professor. Ei! mina ei taha teid kuulda
Muidugi tunnen. Olen teda näinud ega näha enne, kui teie söönud, joonud ja iileskeeramata (lrsapäewa aastal pöörati tema walitfuskonnas sünnib, sest ta on oma
29. wõtit weerand ringi, seega
walitsuskonnaga traaditatelegraafilises üben
laks korda tema enda kabinetis Pariisis. Ja maganud ei ole. Muidu kukute maha nagu
krononieetrit
just 24 tunni mõrva rohkem üles duses. Kõigil tähtsamatel saartel on raadio
wiie aasta eest oli mul au, teda wastn wõtta marionett, mille wedru katki läinud... Teie
StrahburiK, kust ta läbi sõitis...
jutustate pärast... Ja mina saan siis tõesti keerates) lihe sõnaga see kõige täpipval jaamad asutatud, kuna peajaam Hamiltonis
Tema hakkab haiget arstima...
paremini Laurencei haigusest aru... Tu- sem kõigist kronomeetritest, mis seisis selle walitsusmaja katuse! ajub.
Niisugusel korral, kui üleüldse wöi Hat ja tulineZ Mina kõnelen liiga Palju!.. suure kabineti kamina peal, kus Jean de
Sir Ernest Bernd, Berumuda saarestiku
Sainclair magaS, see kronomeeter mär kuberner, ei teadnud aga ühte asja, mis
malik on. seda kel>a üles äratada, awanewad Minge ära!...
Ta tõukas ise Sainclairi uksest wälja. Ta kis 16 tundi 12 minutit 8 sekundi.
selle naise silmad uuesti!... Sest professor
siiski wäga tähtis oli ja talle Pärast kallis
tõmbas ukse ägedusega kinni ja keeras
Lourmel wõib imet teha.
maksma läks. sest seda asja ei wõinud traa
Neljas jagu.
dita tegegraas temale teatada.
Kaheksa tundi hiljem oli Jean de Sain wõtit.
Sündmused Bcrmuuda saarestikus.
Wannt, fcnta ja tuoobi juures teeitis
elair Pariisis.
Järgneb.
950 kilomeetrit Lõmm-Karoliinast CA mee
Remmelgate villast Nansouty tänama Choiffour. Sidonie oli köik walmis pannud.
——ooo
wäikese majani Pariisis sõitis Jean de Wannitoas end riidest lahti wöttes, päris rika tthisriikides) idapool, põhjalaiuse
Sainclair Nortmundide tugemas autos. Te Sainclair teateid Eorsati, Pilou, Wolssi, 53' 32° 20' ja läänepikkuse 64° 20' —»
ma istus autojuhi kõrwal. Auto tagumises nende wangi, proua Blanche ja Louis Nort 64° 15' toahel, asub eraldatuna, kuid mitte
tadxmuua. Atlgndi «keWitf sqUestik, ytida
osav lamti LWrence Poili tzatjade Mhel. mündi kohta. Choiffmlr wcrStas:
Lvtfifer. '
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PSewa««dised.
Eest! talatnlttiHuDe nlliafifMfeff"
ta I Mürate poolt.
ETA. Hornuli wallast (Walga ja Rnhja
wahel) on Läti wõimud otsustanud 70 Ees
ti rentniku perekonda (300 inimest, neist 40
wabadussõjast osawõwud sõdurit) tänawih
kewadel wälja tõsta. Märtsi lõpul sai Eesti
wäliSminister Riias Läti peammistr. Wba
duse, et Homuli rentnikka aastaks edasi jäe
takse: ühtlasi pidi eriametnik kohale asja
uurima saadetama. Aprillikuu lõpu Poolel
jaotas kohalik maakorralduse komitee Eesn
rentnikkude kohad lätlaste wahel ära. Mõ
nesse kohta on Läti asunikud juba sisse asu
nud. Eesti konsulaaresitajatele teatas koha
lik Läti maakorralduse komitee juhataja
Stahl, et tema wäljatõstmise seismapanemi
seks mingit korraldust Riiast pole saanud.
Riias seletati pollutööministeeriumis, et
Homuli rentnikkude waljatõstmiseks mingit
korraldust pole tehtud ja ct asja lahendami
seks 15. aprillil maakorralduse ametnik
Albering koha peale wälja olla sõitnud. H.
Albering, kes 25. aprilli! wiimaks Homulis
se jõudis, seletas seal rentnikkudele, et neil
ikkagi wälja tuleb kolida. Riia Eesti saadiku
eestkostmise Peale teatas Läti walitsus 28.
aprillil otita korraldusest, et Eesti rentnikku
de wäljatöstmine edasi lükatakse, kuna asi
lõpulikuks otsustamiseks Läti maakorralduse
keskkomiteesse tuleb.

Posti ja telegraafi kongress Berliinis.
Rahwuswaheline 'posti ja telegraafi
ametnikkude ühisus astub 17.—W. aug.
f. a. Berliinis kokku. Kongressil tahetakse
ka mmr seas üks rahutttswaheline telegra
seerimise wõistlns toime Panna, et ametnik
kude osawnst arendada ja rahwale telegraafi
alal tehtud edusamme demonstreerida.

H. D.
Karjatamise taks riigi metsades.
Metsade peawalitsus teatab, et metsaüle
matele käesolewast aastast peale on karjata
inise taks riigi metsades järgmiselt põllu
tööministri poolt kinnitatud:
1. järk: Hobuse pealt 375 mk., sarwloo
made pealt 300 mk., wasika pealt alla 1 aasta

100 mk. ja latnba eh? talle pealt 60 mk.
2. järk: Hobuse pealt 230 mrk., sarw
loomade pealt 200 mrk., waftka pealt alla
1 aasta 70 mrk. ja lamba ehk talle pealt 40
marka.

3. järk: Hobuse pealt 150 mrk., sartvloo
made pealt 150 mrk., wasika pealt alla 1
a. 50 mrk. ja lamba ehk talle pealt 25 mrk.
Peale selle wõetakse iga hobuse ja sarw
looma pealt kraamide puhastamise ja kor
rashoidmise fondiks 200 mk. neis metsandik
kudes, kus kraawitamiue läbi on wiidud. See
wümane maks kantakse metsaülema deposiiti.

1. järku tbääratakse metsad, kus parem
karjamaa, 2. järku need kohad, kits karjamaa
Palwem (enamjagu metsa kuiwa listvase maa
ffWfflie laamale wSllawelu Eeallfl
'peal) ja 3. järku koguni tvähese rohu kaswu
Raolfi «Amalll.
ETA. Eesti Stokholmi konsulaat tea ga maad, rabad jne.
Metsade peawalitsnse poolt saadetakse
tab, et elusate loomade sissewedu Eestist
ligemal
ajal iseäralised karjapijetid wälja.
Rootsi algab lähemal ajal. Rootsist on juba
r.
mitmed ärimehed Tallinna sõitnud kaupasid
tegema ja huwitus Eesti liha ja loomade
wastu on wäga elaw, sest et äri head kasu
Abielu lahutuse protsessid uprillikuul.
tõotab. Elusate loomade saoks nõutakse siin
Aprillikuu jooksul on konsistooriumile
samasugust maa algnpäratunnistust, nagu
33
abielu
lahutuse palwekirja sisse antud ja
lihagi jaoks. Eesti loomaliha on siiajõud
arutusele
määratud. Märtsikuus oli arutu
nud proowide järgi Rootsi kontrolli poolt
Soome lihast paremaks tunnistatud ja wõib sel 40 abielnlahtttuse palwet ja 1 laulatirse
wiimasega ka oma hinna poolest kergesti paln^.
Rootsi turul wõistelda. Eesti põllupidaja
tele seisab seega wõimalus ees oma karja Eesti Põllumeeste Seltsi põllumajanduse ja
saadustega Rootsi turgu wõita ja siin Mõrd
tööstuse näitus Tartus
lemisi häid hindasid saada.
peetakse 25.—28. augustini 1922. aastal.
Näitus algab 25. aug. kõikides osakon
Kommunistide Häälekandja „Punase Tähe" iiabes. Pidulik omamine kell 12 e. l. Näituse
kinnipanemine,
lõpu aeg loomade ja teistes osakondades ott
millest eila teatasime, sündis kohtu sellekoha määramata.
se otsuse peale.

Varssawi leping Soome riigikogu».
ETA. teatel esitas Soome walitsus eila
parlamendile Warssawi lepingir ratifitseeri
mise eelnõu. Lepingu tarwidust põhjenda
takse ühise hädaohuga idast, mis ähwardab
rajariike. Eelnõule on juure lisatud Meie
rowitsi, Holst'i ja Piip'i poolt allakirjuta
tud deklaratsioon, mille järele Warssawi le
pingu art. 2 allakirjutajaid riike ei takista
oma peale wõtmast kohustusi kolmanda riigi
Wgstu.

Rahwasteliidu kolmas istangjärk
tuleb ETA teatel 4. septembril Genfis kokku.
Arutusele wõetakse muu seas Ungari rab
wasteliitu wastuwõtmise küsimus: sõiariis
tade ivähendamise (desarmeerimise) küsimus,

Näitusel ott järgmised osakonnad:

1) Taimekaswatus. 2) taimekaitse, 3)
arsti rohutaimed, 4) põllutöömasinad ja -riis
tad. 5) hobused, 6) weised. 7) wäikeloomad ja

sulgloomad, 8) kalaasjandus, 9) pnmaasjan
dus, 10) metsandus, 11) kodukäsitöö, 12) kunst

ja kunstkäsitöö, 13) põlluniajandusline töös
tus, 14) põllumajanduslised ehitused, 15) põt
lumajänduslised üksused, 16) põllumajandus
li? kirjandus ja arivustik. 17) terwishoid.
Järgmine „Eesti Statistika" kuukirja kak
sik number

ilmub juunikuu algusel ja käsitab peaasja
hikult Eesti kaubandns-tööstuse seisukorda.
Teated Venemaalt.

vaiiudSdu koMuse» grimmis.
Krimmis karistatakse inimese liha söö
jäid surmanuhtlusega, kuid sellest hoolimata
Ungari parlamendi walimised.
kestab inimestesöömine edasi. Leidub ter
Ungari parlamendr walimised on mai lveid korjuste-ladusid: ühes saknases ladus
lõpul ehk juuni algul. Parlamendi tähtsa olnud 17 soolatud lapse-korjust. Feodossia
maks ülesandeks on eelarlve kinnitamine. tänawatel surewad lapsed hulgana.
Walimiswõitlusi pealvad 21 erakonda ja
Elawa kaubaga kaupleja.
rühmitust. Walida tuleb üldse 248 rahtva
lisast
teatatakse,
et Belebei ümbruses on
saadikut: walitsuse erakond on 190 kandi
keegi
«ettewõtja"
näljaseisukorda
äratasuta
daati üles seadnud. Pealinnas on walitsuse
erakonnas wähe lootust wõidu peale: seal ar des tütarlapsi ja noori naisi kokkuostina haka
watakse pahempoolsed wõitwat, hoolinwta nnd. keda ta eritvagimites Tashkenti weab
ja seal «sartlastele" nisu ja pnuwilja wastu
keerulisest walimisseadusest.
ärawahetab. sdolme sarnase «operatsiooni"
pealt on mees üle 200 prruda nisu ja palju
Elukallidus Saksamaal suurenev.
kniwatatnd pmNvilja saanud.
ETA. Berliin, 8. mail. Elukallidus
BWwtartfe» »sfiw».
on Saksamaal aprilli jooksul tõusnud 3175
Hoolimata sellest, et rööwlite wastu kõi
peale, s. t. 20%. enam kui märtsis.
ge waljemad abinõud tarwitusele on wõetud,
kaswab rööwimiste arw Mofkwas alatasa.
Kommunistline salaorganisatsioon Pariisis. Nõukogude Wene lehed teatawad iga päew
ETA. «Matin" 5. mail teatab, et Pa hulgast jultunud rööwüniseft. Rööwlid, ke
riisi wöimudel korda on läinud kommunist da korda läheb tabada, mõistetakse surma.
OOO
lift salaorganisatsiooni tabada.
Wene pagulaste küsimus jne.

MM dlrt feßele li»»?
1. tnal ja järgnewate päewade paljastu
sed EestjZ näitawad awalikumalt, kui seni
ui, Wene wõimnde huKaMõistetawamat se
gamist Eesti sisemistese oludesse. Näib,
nagu oleks Wene kohollikt esituse siutremaks
ülesandeks, tegutseda Eesti maksma korra
kukutamiseks Mitte üksi kinniwõetute sele
tused, waid ka kindlad dokumendid tõenda
wad, et Wene kohalikust saatkonnast raha
wälja antakse selleks, et Eestis riigi kuku
tamiseks töötada,.

3
Paewadel on mitmed Mljamaa wab rikub id
ärid omale suuremaid platse nõutanud:
fmrrem osa neist on waremalt endid Läti
Rnas ärapeetawale näitusele üles annud:
kuid kui nad end Riia ärieluga tutwnsta
nnd, otsusele tulnud soal mitte esineda, waid
Tallinna üle tulla. Näituse jithatus annab
neile wõimalust mööda platsi ja senni-ajani
loodetakse kõikde ülescmdjate soowe rahul,
dada wõitvat. Weidi imelik paistab, et meie
oma töösturid ja ärid ülesandmiAega hil,
jaks kiptrwad jääma.

Ametlikult antakse edasi teateid, mis ti»««walits»se eig»!usst,««»t kttsl»»'
sündmust Eestis täiesti peapeale pöördult
l!s«l ailiwstl.
kujutawad.
Tööstusrtäituse toitnkond on ettepaneku
Minnakse isegi nii kaugele, et tegelikult
kaasa aidatakse igasugustele töötakistustele ga linnwvalitsuse poole pööranud, näitusel
ja pärast siis need töötakistused Eesti walit auhinna wääriliseks tunnistatnd tväljapane
fusele süüks aetakse. Nii ilmusid 6. mail kute omanikkitdele ergntitssniittnasid mää
sadamatöölised tööle, Wene saatkonna kirju rata.
LimwwalitsnS otsusta? selles asjas näi
tajad jäid aga kaupasid wastu wõtnm ilmu
mgta, et sellega Ja-ewade tühjendamist takis tttse toimkonnaga läbirääkimisi alustada.
tada. Pärast telegrafeerib aga Wene esitaja
h«rju»ilr«»» «W w«jme»dM.
oma walitsusele, Eestis olewat laewade tüh
Linnawalitsus otsustas Harjtttvärawa mä
jendamine Eesti walitsuse korralduste tõttu
näimata.
ge taesolewaks hooajaks kellegilo A. Juhken
Wenetttaal lastakse sellejuures igasugtt sonile 200.000 m. eest wäljarentida. Peale
seid kaabakaid, kel aga selleks tahtmine on, selle tuleb rentnikel 150.000 mk. trahteri
Eesti esitajate ivastu wägiwalda tarwitada. maksu maksta. Niihästi rent, km ka trahtcri
Unustatakse ära igasugune mõõdttpidamine. maks, tttletvad täna keskpäewaks linnakas»
Seda kõike peaks meie walitsus silmas pida fasse ära tasuda.
ttta ja Wette wõimudele kõige kindlatnalt sel
tmmu ..CstMdia" hwrtMcf (tiw
geks tegema, et Eesti, pidades kõige kindla
mija eftttmmu.
mini kinni Eesti-Wene rahulepingust, selle
rahulepingu täitmist ka Wettemaa psolt
Põllumajanduse keskühisus «Estoonia"
uSuab.
paltts limuuttalitfufelt «Dnngateli" wvbrikl
lähedalt suuremat maa-ala rendile, kuhu ta
suuremat eksport tapamaja kawatseb ehita
Miiittseft luge
da. Linnawalitsits tunnistas .selle maa-ala
on «Punane Taht", mis «Tallinna Töölise" tapamaja ehitamiseks otstarbekohaseks ja
asemel on käima pandud. Igast reast pais tegi majandusosavonttalg ülesandeks rendi
tab, et Kingissepa juhtuv käsi ja juhtiw tingimisi wäljatöötada.
mõistus puudub. Seda näewad isegi need
Mchtoi».
lombakad snleratsanikud trmdwat, kes lebe
nr. 2 weergnstd ott täitma pidanud. Üks
Linnawalitsus otsustas linnateenijatele
ütleb otsekoheselt, et «pea ou saetud kaelalt". eelolewal suwel 2 nädalat suwipubkust lu
«Pea" oli muidugi Kingissepp. Järeljää bada.
nud «juhid" on nähtawasti sunnitud mõne
Pikemat pubkeaega wõidakse anda linna
muu kehaosaga mõtlema. Sellepärast ei walitsuse erilise lubaga.
ooo—
osata muud, fui mõttetult ässitada. «Jõud
jõu wastu! Wõitlns wõidu rikka lõpuni!"
Hn«ewsetz j« WMVStz.
Sõimatakse otse ropult wabariigi sõdurid.
Olla ainult «noored külapoisid, kes kisatud
adra tagant, rebittid mära saba tagant."
Itla?ti£ Rootsi kantsil.
Ja siis, miljonid huuled paluda: leiba!
Eila õhtul kella 7 paiku oli keegi omale
leiba? Kuid see jäetakse muidugi ütlemata, ulakat lõbu walmistada püüdnud sellega, et
kus need miljonid leiba! leiba? paluwad. ta Rootsi kantsil «Linda" kuju ligidal ole
Palgatud poisid katstNvad nägu teha, nagu ma mana puu õõnsuses tule oli teinud.
ei teaks meie töölised, et mitte meil nälja Wäljakntsntnd .tuletõrjujad smnbntafid tuls
pärast inimeseliha ei sööda, maid sust selles peatselt ära.
riigis, mille wõimu alla Kingissepp ja ta
Murdlvargus.
settid meid mängida ott püüdnud.
S. Tatari tän. nr. (kt, krt. 2 eluts. Meer
«Punase Tähe" nr. 2 on politseitvöitttttde Rogoivskh keldrist ott sissemurdmise teel ära
poolt ära korjatud. Teda lugedes ei saa tvarastatud mitmesugttseid riideid 51.000 tn,
muud avwata, km seda, et meie politsei ar
wüärtttses. N-i.
wates ka liig suur rumalus wõib hulkadele
Õnnetu juhtumine.
kardetawaks saada.
Johannes Erikson, eluk. Kopli tän. nr.
20-w, krt. 6, teatas, et temale sadamas a.-l.
«Alfredi" peal töötades, kus rarida wälja
laaditi, umbes 3-füllaline raudlatt tema pa
ZMmw ftmmid.
rema käe peale kukkunud ning seda wigas,
tanud. N-i.
Saiani i«uaieia saalmiae.
Enneaegselt sündinud lapse surnukeha
leitud.
Suurepäraliseks anawalduseks langenud
korrakaitsjale kujunes eilane raiooniülema
Härjapea tän. nr. 10, iväljakäigukoban
Tubermi surnukeha matmine pritsimajast puhastamise juures on leitud iibe enneaeg
Balti waksali. Kogu tee läbi Wiruwärawa selt sündinud lapse snrmikelta. N-i.
puiestee, „Estoonia" eest inööda, Kaarli- ja
Vargused.
Toompuiesteed kaudu oli rabwast tiheda
Wesnvärawa tän. nr. 18, krt. 0 elaw Ma
seinana asetanud.
rie Murelik teatas, et tema korterist on iva-»
Puusärk kandsid kaasteeuijad-politseini rastatud 20 küünart punwillast riiet, mill?
knd. Puusärgi ees kanti 19 pärga aineti
wäärtlls 2200 «lk. N-i.
asutuste, muu seas ka Narma linna politsei,
Ulakus.
ja erasaltsiide poolt. Puusärgile järgnesid
Protokollid tebtud Feodor Pouomatjewi,
kadunu wend ja õde, ning suurel hulgal Willeln Elki, James Mnrphy, Jakob Oame
saatjaid. Anawaldusteks olid kaasas ratsa ri, Adolf Booti, Mikk Remnlelgase, Willcut
ja jala-politseinikkude ja söjawäe-osad. Ko Niitini, Karl Fransoni, Karl Petersoni ja
gu tee mängisid sõjawäe- ja politseinikkude Wasiili Werba iile, kes joobnud olekus täna
muusikakoorid lemamarssi.
wule ilmusid. N-i.
OOO
Kella 8 õht. jõudis leinarong Balti jaama,
kus Puusärk kuuseokstega ehitud wagnnisse
paigutati. Peale lühikese waimulikn talitu
tsewakitign teated.
se õpetaja Tallmeistri poolt hüüti kadunule
järelsõna optantide liidu ja Tallinna linna
Eila tulid sisse:
komandandi esitajate poolt.
Inglise aurik ~Baltabor", Eesti aurik
Kella V* 11 rongiga saadeti kadunu Aeg „Torm" suhkimga Stettinist, Hollandi moa
wsidu jaama, kust ta Järwa-Madise kihel torlaew „Eazelle" segakäubaga Windawist,
konda matmiseks saadeti. Kaasa sõitsid Tal Norra aurik ..Kernande" sütega Hullist,
linna linna politseiülema abi Tamm, 2. Soome aurik ..Ebba Munck" Helsingist rei
jaoskonna ülem. kriminaalpolitsei esitaja sijatega ja Soome aurik «Imatra" jobudega
herra Koch, igast jaoskonnast 2 raiooniüle Ameerikast Wenemaa tarwis.
maf ja politsei muusikakoor.
Wäljn läksid:
Soome aurik „Biola" reisijatega Helsin
Eesti töSstvs-tmibaudussSitss.
gi. Eesti aurikud ..Ristna" saartele ja
Eesti tööstus-kaubanduslisele näitusele «Kungla" iile Käsuuc Loksale, Saksa anri
on eriti wäljamaa töösturite ja äriilma kud ..Marta" ja «Elisabet" kartulitega Stet
äranis paistab Saksamaa tööstus silma, sa
tint. M. T. T.
OOO
n»a ka Prantsus- ja Inglismaa. Wiimastel
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Tfflfon mmMügtesl.
Rahwamajandus.
Wili kui maksuabinõu.
Rootsis on mõte tärganud kaupade waS
tu madala rahakursiga maadelt wilja wahe
lama hakata. Tegelikus elus ei tähendaks
see muud kui raha asemel põllusaadused
rahaks tunnistada. Laiemas ulatuses see
kawatsus läbiwiidaw ei ole, sest põllusaadu
sed on liiga rasked ja Palju ruumi tarwi
' tawad.
Rootsi tollipoliitika.
Rootsis tahetakse liicfi kitsendusi odawa
waluutaga maade kaupade sisseweole teha.
Valitsusele on sellekohane ettepanek tehtud.
Kui see heakskiitmist leiab, siis tõstetakse
tolli ja pannakse niisugustele asjadele, mis
tollimaksust wabad, 100-protsendiline toll
kauba wäärtuse järele peale. See tmeudus
maksaks tulewa aasta 1. aprillini.

Tartumsalt.

Nisusaak Indias.
Kaagwere mõisa lastekodu tegewns 192 t. a.
Tänawu on Indias ligi 3 miljoni akrit
suwel.
liisu rohkem kui läinud aastal. Saak arwa
Nõrgaterwisliste
laste tartvis töötas 6.
takse 6,7 miljoni tonni asemel 9,5 miljoni
juunist
kuni
30.
auMstini
lastekolonii Kaag
tonni suur tulewat. Wilja seisukord hea.
tvere
mõisas,
Tartu
lähedal.
Suweasundus
Indias algab lõikus warsti.
andis ootamata häid tagajärgi. Lastekodus
elas 120 last, kuid tahtjaid oli üle 300 lapje
ning tuli teha wäljawalikut ning asundnsse
Hinnad Kurskis.
saata nõrgaterwislised lapsed. Lastele anti
Ühe Kurski lehe teatel olid Kurskis hil päewas 4 korda süüa: hommikul, lõunal, õh
juti järgmised turuhinnad (igale summale hr eel ning õhtul. Söögiks oli hommiku!
tuleb kolm 0 juure lisada): Rukki puud 1800, kohwi tvõileiwaga, saiaga ehk kakao. Lõu
rukkijahu Pd. 2200, leiwanael 45, uifit pd. naks oli kolm korda nädalas lihasupp ning 4
2000, nisupüüli Pd. 7000, kaera Pd. 1500, korda nädalas piimasupp heeringatega ehk
herne Hd. 2200, rnsinael 220, päewalille sööstiga. Shtueel oli tass Piima saiaga
seemne» Pd. 3000, kartuli' Pd. 360, hapukap ning õhtuks puder, leib ning piim, wahel ka
sai Pd. 600, porgandi Pd. 1000, loomaliha
Lastele oli 10 tundi määratud
nl. 100, wasikaliha nl. 120, sealiha nl. 200, heeringad.
magamist, kella 9 õhtust kurn kella 7 hommi
hobuseliha nl. 35, searasiva nl. 350, wõi» nl. kuni. Päewakord oli järgmine: kell 7 ära
300, kanamuna kümme 300, heeringa nl. 200,
tus: kett 7—714 korraldused, nagu pesemine,
tükisnbkru n. 270, peenesuhknr n. 180, tee n. riidessepanemine, woodite korraldamine, kell
200—1000, kohwi ul. 200, wasikanahk #
naisterahMi kingad 2500,. pastlad 120, must 77«—8 wõimlemine, B—Bl4 hommikueine,
koletu 4500 otsiv midirull 100, soola nl. 25, 814—9(7 magamisruumide korraldamine,
kella 914—1 jalutuskäigud, wäljaskäimised,
tiknpakk 50, petrooleumi nl. 20, seebi nl. 120,
mahorka tubaka nl. 200, hobuserauad 4 tiik kella I—2 lõunasöök, kella 2—4'/, puhkus
ning laste lõbustused, nagu suplemine,
ki 300, raudnaelad (2 tolli pikad) nl. 200, aeg
mäng omawahel, kella 414—5 õhtuoode, kella

Keeld Parun üf£ linna piirides nootadega
ja wõrkudega kalu püüda.
Pärnu linnawalitsus on otsustanud
Baltimaa eraseaduse § 1015 põhjal ära keel
da Pärnu jões linna piirides nootadega ehk
tvõrguga kalapüüdmise. Kohaliku politsei
walitsusele on korraldus tehtud selle otsuse
rikkumise järele järele walwata ja süüdla
sed wastntusele wõtta. E.
Köster kadunud.
Hiljuti Pärnu Muutmise koguduse köst
riks astunud T. on aprillikuu keskel teadma,
ta kuhu ära reisinud, ilma et sellest kogudu,
sele oleks teatanud.

Köstri kadumine on sellepoolest iseäralik,
et mõni päew enne kadumist kihelkonna nõu
kogu laskis temale teha uued saapad ja uue
ülikonna umbes 6 tuhande marga wäärtuses
eeltnlewate kuude palga arwel. E.
Läänemaalt.

Kalameeste mure.
Haapsalu ümbruses teeb kalameestele
muret see, et jäätanud mere tõttu kalapüük
hiljaks jääb. Wanemad räimepüüdjad oo
tawad tänatu u rikkalikku kalasaaki selle poo
lest, et tugew jää kaua meie rannaäärset
ühehobuse ader 4000, 1 wikat 600, 1 sirp 500,
merd kattis. Eks saa näha. —aus.
s—B
mängud,
käsitöö,
laulmine
ning
teised
plekkpang 300, kirwes 800, lauanuga 150,
Mesilased
harilik labidas 400, harilik saag 3500, tee lõbustused, kella B—B7, õhtusöök ning kella
814—9
mängud.
Nii
oli
seatud
päewakawa
on tänawuse pika talwe ja külma tagajärjel
klaas 40, karp sulgi 700-1000, pliiats
küllalt korralikult ning lastekohaselt. Asun paljudel täielikult otsa saanud. Mõningad,
10—100 XÜL
duses oli laste tarwis saun. Peale selle oli kellel neid weel olemas, katsuwad suhkruga
ametnikke asunduses 12. 5 õpetajat, 1 ha üle elatada ja «mättale" aidata. —aus.
lastajaõde, 5 teenijat ning 1 asunduse arst,
Toiduainete hinnad Inglise turul.
Kartuli hinnad langenud.
«Manch. Gurud. Commercial" teatab 3. kes asunduses tarwiliku korra järele waatas
Mõni nädal tagasi oli Haapsalu üntbru
ning
arstiabi
andis.
—ik.
mail, et Taani wõist 190—194 shillingit ja
G
ses kartuli hindade kiiret tõusmist märgata.»
Soome wõi eest 185—188 shillingit tsentne
Postiteed korras.
Nüüd aga on hinnad sel alal jälle langenud.
xist maksetakse.
Postiteed on enam-wähem korras ning Hindade langemise põhjuseks on see, et Tal
Suitsetatud sealiha on Taanist ja Jinsi ilusad. .Kuid on ka kohati madalamatel koh linnas kartuli hinnad wiimastel päewadel
Mähe toodud. Hinnad on tõusnud. Taani tabel porist ning sopast teed. Kuid selle märksa langenud, mille tagajärjel ka meil
oma maksab 136—140 shillingit tsentner. wastu ott wähe käidmvamad ning külateed need, kes kartulid wäljaweoks ülesostawad,
Raswa tsentneri hind on 67—68 shillingit. korratud. Nad on prügitamata ning sawi nii kõrget hinda ei wõi maksta kui esialgu
Munade järele on nõudmine wähenenud ja sed. Kohati on wesi neid ülenjutanud, nii
lubasid. —aus.
hinnad langenud. liri kanamunad maksa et hobused kõhuni wees könniwad. Ka on
lvad 15 sh. 15 sh: 6 pensi 120 tükki.
mesi külawahelistel teedel rohkesti sildu
lkinesugust.
pealt ära toimud ning lõhkunud. Räpina
Kulla ja hõbeda hind Inglismaal.
ja
Wõrn
maanteedel
on
ka
sildu
wesi
ära
Kulla hind langes Inglismaal kõik apnl lõhkunud. Kohati on ka wesi weskidesse
Hiina jutukene.
•likmt läbi ja jäi 25. apr. peatama. Hõbedal *'mgimtd ning nende tegewuse katkestanud.
Elas ühes Hiina linnas rätsepp Tse-lu.
selsamal aja! tõusis hind 28. weebr. saadik
—ik.
Osawalt tarwitas ta nõela, lõikas lväga häs
kuni
2.
maini
3
pensi
untsi
pealt.
ti riideid juure ja teda loeti sellepärast kõige
naela.
.
5.
weebr.
1920.
maksis
unts
kulda
127
paremaks rätsepaks kogu linnas.
Nende crrwude põhjal kuulutatakse ette,
Wirumaalt.
Kord oli naabri prowintsi kuberneril
shill.
4
pensi,
25.
apr.
oli
hind
natuke
üle
et. Uuest-Meremaast tulewikus kõige suurem
waja
lasta õmmelda anda paraadiülikonda.
93
shillingi.
Nii
on
ta
juba
alamale
lange
piimasaaduste wäljaweo matt tuleb, mis nud kui oktoobris 1916. a., kui unts kulda Rahwaerakonna Rakwere osakonna koosolek. Kuberner
oli palju kuulnud Tse-lu õmble
Euroopa mannermaale suurt wõistlust loal
Laupäewal, 6. mail s. a. peeti Rakweres miskuustist ja käskis rätseppa oma juure
97
sh.
3H
pensi
maksis.
mistab.
rahwaerakonna linna osakonna koosolek ära. kutsuda.
Koosolekule oli ka Riigikogu liige herra A.
Wõttis mõõtu Tse-lu ja küsib korraga
Jürgenftein Tallinnast sõitnud, et Riigikogu mandariinilt:
on wäga hea näide Saksa lustmängu shan tegewuseft ja meie sisepoliitilisest seisukorrast
Kas oleksite ehk nii lahke ja ütleksite
„Zitrell«nlfus."
rist. Meie, eestlased, ei saa seda liiki näiden-- ülewaadet anda. Kuulati huwiga herra A. mulle, kas teie juba ammu walitsete pro
did ei tõsiselt wõtta, ega neist ka nalja leida. Jürgensteini sisukat kõnet, millele läbirääki wintsis?
R. Mischli lustmäng «Dvaamateatris".
sõnaga: meil ei ole „lusti" neid waa mised järgnesid.
Imestas mandariin rätsepa sõnade üle:
Meie oleme kaua aega oma teatrites pea Ühe
data.
ta
oli
harjunud nägema, et kõik ta alamad
asjalikult Saksa tükke näinud. Saksa draa
Jõhwi laat,
..Järelkuulsus" mängib ühes Saksa pro
täidawad tema käske ilma küsimusteta ja
ma, Saksa „waatemäng". Saksa naljamäng
pealinnas. Seal on üks helilooja, mis 3. ja 4. skp. ära peeti, oli enne olemata targutusteta.
ja Saksa lpstmäng see oli aastakümne wintsi
kellel
rohkesti
annet on (wastutus selle eest kehw rahwa ja kaupmeeste poolest. Kaup
Mis jaoks on teil maja seda teada? —jooksul meie waimutoit teatris. Wahel sekka
langeb
siiski
täielikult
autori peale) nagu mehi oli ka wähem tulnud, kaubahinnad küsis mandariin huwitatult.
mõni wenelane, koguni harwa inglane wõi
Waadake mis jaoks, kostis Tse-lu.
prantslane Saksa keelest tõlgituna. See tiik: lõpupoole arwatakse. Kahes waatuses olid endistest kõrgemad. Ainult restoraa
Kui teie just praegu olete kuberneriks
ci olnud ka ime: meie näitejuhid ja näitlejad ei usu peale paari naise keegi tema andesse. uid töötasid.
määratud, siis olete teie wistist selle üle
olid Saksamaal, ainult Saksamaal, oma ha Aga er ta ise, ega need naised ei suuda waa
täjat
uskuma
panna,
et
Roland
tõesti
suure
wäga
rchke ja hoiate muidugi teada pea ko
ridust täiendamas käinud, kui neil seda üldse andeline on. Selle tõttu ei paku need kaks
Pärnust.
gu aja püsti; sellepärast Peab teie kuue
oli ja kui nad seda üldse täiendasid. Nad imatust mingit nalja.
eesmised siilud tegma pikemad kui tagumi
Linnale tellitud kaup ja tollimaks.
mõistsid peale Eesti ja Wene keele ainult
Alles
kolmas
waatus
tõotab
naljakaid
sed. On aga juba aasta wõi kaks mööda
Saksa keelt ja ammutasid peaasjalikult Sak
Pärnu linn tellis Inglismaalt linna elek sellest ajast, kui teie saite walitsejaks, siis
helilooja on «kadunud",
-5o kirjandusest näidendid Eesti näitelawa situatsioone
«hukka saanud" ja nüüd leitakse korraga, et trijaama masinate ja haigemaja keskküt olete asjaga juba harjunud ja hoiate pead
jaoks.
ta
olnud. Aga autor on seisukor teks 500 tonni kiwisutt, linna sepakoja jaoks harilikul wiisil; missugusel juhtumisel peab
Paaril wiimasel aastal on asi sellepoolest dasimrwaim
halwasti
äratasulanud:
ta laseb oma te 50 tonni sepasütt ja remonditööde jaoks lin teie ülikond eest ja tagant ühepikune olema.
«Estoomas" paranema hakanud. Seal on gelastel nõnda palju naerda,
et publikum na rahwasaunas 5000 schamvtt kitvi ning 30 Walitsete teie aga juba pikmat aega prowint
Inglise ja Prantsuse tükka huwitawaks wa tõsiseks jääb.
puuda tulekiwa.
si, siis lasub teie pea peal murede raskus, ja
helduseks wõetud. Mõnel wäljapaistwamal
Linnawalitsus pööras palwega rahami
Alles
siis,
kui
autor
kaks
meest
korraga
jõul on wõimälust olmid Prantsuse teatrit pidukõnet laseb pidada, saab publikum wõi nisteeriumi poole, korraldust teha, et need teie hoiate pead alati ettepoole, ning teie
ülikond tuleb teha eest lühem kui tagasi.
näha ja neil ei ole enam ühekülgset poole matuse naerma hakata. Aga see ei ole kuigi
kaubad tollimaksust wabastataks, sest et nad
Rätsepa tark wastus oli mandariinile
hoidu Saksa näitekirjandusele.
ei
ole
tellitud
äriajamiseks,
waid
üldkasuliste
waimnkas
wöte
naernsünnitanriseks.
Sama
meelt
mööda ja ta tegi nupukale Tse-lu'le
«Draamateater" on sellepoolest halwemal ei ole' meestekwarteti wõimatmhalwasti laul
linna ettewõtete jaoks. E.
rikkaliku
annetuse. —ei—
järjel. Kui mitte Paul Seppa seal tänawu mine mingi terawmeelselt leitud nali.
talwel waheldust toomas poleks olnud,
Wäga wõimalik, et neljas waatus tveel Kiitteainete komitee ci saa mö'.satest lahti. Kui raske mõnesse kaewandusesse pääsemine.
peaasjalikult Wene tükkidega siis oleksime sarnaseid naljanumbrid pakkus, aga rnul
Kusagil Kesk-Jdahos on kaewandus.
Juba pikemat aega otsis kütteainete kesk
mist küll aina nõrgas walikus Saksa näi oli kolme waatnse järele waatamise «lust" komitee
Pärnumaa wolinik isikut, kes nõus Keegi ajakirjanik tahtis hilsiüi seda waata
dendid näinud. ( .
oleks komitee käes pikaaja rendil olewaid ma minna ja küsis, kudas sinna pääseb. Tal
täiesti kadunud.
Oleme neist tüdinenud. Iseäranis
Tükk oli hra Teetsowr lawastet ja wist Pärnu linna Uljaste ja Sauga mõisaid ko le juhatati: Sõitke esiti raudteega, nii kail
sa nalja- ja lustmängudest. See on «rahu ka walit. Hra Teetsow on kõigi tunnusmär mitee käest endistel tingiin. edasi rentima. gele kui wõite, siis wankril, nn kaun km saa
aja kaup", aga just selle tõttu tundub ta lah kide järele hra Pinna koolist.
Wiimaks leidu? keegi A. Jürgenson, kes te, siis sarmiga, nii kaua kui pääsete. Seal
iana ja läägena kui lahtunud kwass. Saksa
Näitlejad tegid omalt poolt, mis wõisid, nõus oli mõisaid rentima, kuid .innawalit wõtke siis Loevad ja kelk ja minge edasi, siis
wäikekodanluse wäikeste pahede ja nõrkuste et lustmängu tuju lima, ja see läks osalt ka sus er atoaldanud oma nõusolekut selle isi minge suuskadega ja siis ronige köit mööda.
üle naljaheitmine wõi nalja-heita-tahtmine korda. Aga sarnase asja juures ei tasu tule mõisate rendilepingu edasiandmiseks. Ajakirjanik tegi nagu juhatati, ja jõudis
«n nüüdsel ajal meile juba liiga igaw.
waew end ära.
Tahes ehk tahtmata, komiteel oi jää muud jõe äärde, millest tal weel tuli lootsikuga
««ahne seda alles hiljuti ..Kosjapesa" pu
üle kui mõisaid edasi pidada. Et renditin üle sõita. Teinepool jõge oli kaewandusesse
Rähwast oli esietendusel nii wähe, et .
tunda ja nüüd uuesti «Järelkuulsust esietendus oleks wõinud üleüldse ära jääda.
gimised õige rasked, linnawalitsus näitas mineku auk nn kõrgel, et sinna juure köit
maadles. .Kuulsas surnus" mis oma!
oma wastutnlekut sellega, et lubas lepingu mööda tuli ronida.
Eel. 11.
Estoonias" mängiti, on see ame kau
tingimisi keraendada. E
000
"'n ?°«mini tm- Misch"

NusMeremaa, km edaspidine piimasaadns
te maa.
Meie karjapidajaid. ühistegelasi jne., kes
Eesti piimasaadustele maailmaturul müügi
kohta wõita püüawad, peaksid järgmised ar
wud huwitama:
Siber saatis waremalt 35—40 tuhat
tonni wõid aastas Inglismaale. Taanimaa
on läinud aastal natukene rohkem wõid Jn
glismaale wiinud kui 1914. a. Rootsi ei ole
läinud aastal õieti midagi saatnud. Mõrd
lemisi 1914. tl. üleüldse tuli Euroopa man
nermaalt aasta jooksul, mis 1914. a. 30.
jmmil lõppes, 167.350 tonni, 1920-21. a.
aga ainult 54.904 tonni. Wastawad arwud
Une-Meremaa, Kanaada, Austraalia ja Ar
gentiina wõi kohta olid 45.084 ja 85.309
tonni.
Juustuga on lugu sarnane: 1914. aas
tal saadi mannermaalt 23.209 tonni ja 1921,
a. 7.940 tonni. Uus-Meremaa, Austraalia
ja Kanaada saatsid 95.686 tonni ja läinud
aaStal 127.124 tonni.
Kudas wõi ja juustu wäljawedu UueltMeremaalt hoogsalt on edenenud, näitawad
-/järgmised armud. 1904. a. weeti wälja wõid
M miljoni naela ja juustu üle 914 miljoni
naela. 1921. a. oli wõi wäljawedu juba
ligi 73 milj. naela ja juustul 151 14 miljoni
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Vormsi foore elanikkude.
hädakisa.

di" aiast suuremaks kujuneb. Uues spordi
aias leiab aset edaspidi ka jalgpalli Plats.
Platsi kordaseadmine nõuab aga hulk tööd,
wanade ehituste mahawõtmise, pirude üm
beristutamise jne. «iial. Eila algaski juba
kordaseadmise töö peale. Esialgu istutakse
kaswawad puud platsi keskelt äärtesse üm
ber, mida noorematega ainult tehakse, kuna
suuremad ja wanemad puud päriselt maha
wõetakse. Uute hoonete ehitamisest on
selts esialgul loobunud rendiaja kindlustuse
puudusel, kuna wana «Lootuse" maja re
monttöödega ka warsti peale algatakse.
—esi—
Liidu jalgpalli meeskonda
kokkuseadiwa kommisjoni on „Sport'i" poolt
Eklöf ja Magnus, „Kaletvi" poolt Akel sa
Fiskcrr, T. J. K. Poolt Õun ja Losstuan ja
liidu poolt Abrams määratud. —esi—

Magnushofi mõis, ainuke mõis Wormsi
saarel, anti aastal 1916. kui kroonumaa,
ivalla maatameestele rendile, kes seda oma
wahel 100 osaks ärajagasid umbes 8 tiinu
igale perekonnale. Et saare elanikud endid
mitte ainult maast ei elata, waid osalt ka ka
lapüügist ja meresõidust, siis on majapidami
sed nende jagude peal endid elujõulistena
ülesnäidanud. Sügisel 1920. a. planeeris
maakonna planeerimise kommisjon mõisa
16 osaks, jättes umbes 50 tiinu heinamaad
riigimetsaks. Arwesse wöttes maata inimes
te suurt arwu saarel, ja et mõisa jagude ar
wu wähendamisega maata rahwa enamus
saarel ilma maata jääks, ning et mõis juba
100 osasse jaotatult wäljarenditud olnud ja
OOO
nmjapidcmrised nende jagude peal endid elu
jõulisena ülesnäidanud, on wallanõukogu ja
Zeaked teedMaall.
inaa rentnikud mitmel korral wastawates
ivalitsuse asutustes põhjendatud soowiga esi
Kaubawagunite küsimus.
nenud, et mõis ikkagi 100 osas wälja antaks
Lahkarwamine Leedu ja Saksainaa wahel
ja et lnõisahooned, mis kauemat aega tarwi kaubawagunite läbilaske suhtes kestab edasi.
tarnata seisatvad, walla le üleantaks kõrgema Küsimuse korraldamiseks kutsutakse Königs
algkooli ja täienduskooli sisseseadmiseks, sest
berki kokku nõupidamine tnõlema riigi esita
et saarel sündsaid kooliruume ei ole. Need jatest.
soowid ei ole tähelepanu leidnud, ja nüüd
Leedu kirjanikkude ühingu esimees.
ähwardab rentnikkä, kelle käest nende wäik
Leedu kirjanduse ja ajakirjanduse ühing
sed maaosad ära wõetakse, kõige raskem sei
gu esimeheks on walitud üks tvane
sukord. 23. aprillil s. a. Lääne
maakonna walitsus maa wäljaandmist järg matest Loedu ajakirjanikkudest Tümasmiselt: 46 kohast, millesse mõis jagatud, Weizgentas, abiesimeheks M. Schalt
jöätvad 5 eriotstarbeks, 4 wäljaspoolt tulnud shus. Preester Thinnas . Waizgentas,
isikutele, 1 wallakoolile, 34 kohalikkudele sö tuntud Leedu seltskonnategelane ja ajakirja
duritele ja ainult 2 maata meestele. Endi nik, on ka eestlastele tuntud. Tema oli
sed maatarwitajad, maatamehed, on kõik il Eesti teaatri „Estoonia" awamisel, kus ta
ma jäetud, niisama ka mitmed sõdurid, kel hiilgawa terwrtuskõnega esines, mida weel
paljud eestlased mäleiatvad. Sel ajal oli
lel maasaamiseks õigus.
Wald omalt poolt oli ülesfeadnud: 33 öi Tümas ajalehe „Viltise" toimetaja.
gustatud sõdurit ja 64 maatameest, endised
Leedu emigrandid Inglismaal.
rentnikud.

Suur Britannias elab ligi 12.000 leedil
last. Neist Inglismaal ja Walesis 4000.
ülejäänud 8000 elab Schotimaal. Praegusel
ajal elab Londonis umbes 1500 leedulast.
Esimesed Leedu emigrandid Inglismaal olid
Krimmi sõjas inglaste poolt wangiwõetud
Wene soldatid-leedulased, kelledest paljud
Inglismaale alaliselt elama jäi ja sinna

Et walla onun valitsus sellest põhimõttest
kinni pidas, et maa kohalikir maaharijatele
sõduritele sa maatameestele wähemate
osadena tvÄjaanda tuleb (kui normaal talud
.nannermaa!) ja ei wõinud ainult 41 kandi
daati, nii kui ette kirjutati, ülesseada, siis
wöetr wallalt kandidaatide ülesseadmise õi
gus ära. Sarnase maajagamise läbi sattu
ivad nüüd 60 perekonda,, kes ennem mõisa ka oma sugulased Leedumaalt kutsusid. 1905.
maast ülespidamist saanud, ja kellel oma ko a. rewolutsiooni tagajärjel emigreerisid pal
du saare! sellekohane sisseseatud majapida jud leedulased Inglismaale.
ooo—

mine. kõige raskemasse seisukorda.

Maajagamisel on Wormsi saarel nii üle
Zartv tur'st-Wng» AesWe.
tohtuselt toimetatud, kui waewcllt uskuda
wülb. ?!ii on isikutel, kellel ülepea saarel
Patrioot on see, kes oma isamaad armas
inaasaamlleks mingit õigust ei ole, suuremad tab. Tõsiselt armastada- wõib inimene aga
iohad antud, kuna mitmed kohatised õigus ainult seda, mida ta- tõesti tmtneb. Sellest,
tatud sõdurid ja kõik maatamehed ilma on km ka üldse silmaringi laiendamise ja tead
jäetud.
miste omandamise seisukohast wäljaminnes
Weel enmu ~ lesenaise käest, kelle ainus on wiimasel ajal hakatud suurt rõhku pane
toitja sõjas terwise kaotanud, wõetakse weel ma kooliõpilaste ekskursioonide korraldamise
icc tväike osa ära, mis ta 6 aastat harinud, peale, mis aga, tarwiliste andmete puudusel,
ja antakse Lellele. Isa käest, kelle! 4 poega üksikutel koolidel ääretu raske läbiwiia. Se
vabadussõjas olnud, ja kes kõik ilma maa da raskem on weel üksikul kodanikul, ehk ka
ta jäetud, wõetakse ka tema wäikene osa ära. gruppel, pikemat huwireisi toime panna.
Kõik paltved ja kaebtused põllutööminis Wäljamaalasel aga on meie maaga lähemalt
teeriumis ja maakonnawalüsuses on tänini tutwunemine pea wõ imata, kuna ometigi
asjata olnud. Näib, nagu ei ulataks õigus nikliselt ja ises-eiswusliselt seisukohalt tarwi
sa kord meie saarele.
lik on, et meid ei peetaks «pärismaalasteks,
Meie ainus laotus on nüüd weel, .st EeStr kes tuleasemetega suitstwnnides elutsedes en
'.vabariigi kohus kuhu asi antud. meile õi did jahist, kalapüügist ja karjakaswatusest
gust mõistab ja neid häwitamisest päästab. elatawad". Kultuur-rahwaste perekonda
ooo
wastuwõetult peaks meil ka kultuurilised
seltskondlised korraldused olema, mille abil
Mool.
wöimalik näidata, et Lääne haridusest osa
AdresS Padua üllkovlile.
Nagu omal ajal teatatud, söidawad Tar
iu ülikooli esitajatena Itaaliasse Padua iili
kooli 700-aastase juubeli pühitsemisele prof.
J. Bergmann ja L. Puusepp. Ülikooli poolt
miiwad nad ühes aadressi, mis on prof. proua
K. Marki poolt kunstliselt XIV aastasaja
üiilis Padua linnas leitud käsikirja järele
100 a. wanusel paberil walmistatud. Aad
resfi tekst on Ladina keeles kirjutel.
OOO

SM.
Narwa „Wöitleja" E. s.s. „Kalew".
Pühapäewal Narwas ärapeetud jalgpal
liwöistlus Narwa «Sõitleja" ja E. s.-s. „Ka
lewi" meeskondade wahel lõppes wiimase
wäikese wõiduga 4 . 2 (2 : 1). Pühapäewal
14. mail wöistleb ..Wöitleja" uuesti ..Kale
wiga", seekord Tallinnas. -—esi—
E. s.f. „KaleW'i" spordiwälja korraldamine.
E. s.-s. ..Kalew" sai tänawu oma endisele
spordiwäljale Gonsiori tänawal maad juure
naabruses olewa endise ..Lootuse" aia näol.
Neid mõlemaid platse ühendades saab «Ka
lew" käesolewaks hooajaks awara spordi
iväija, mis arwatawatti praegusest «Spor-

saanud oleme.

Meie wanemal wennal, Soomel, on ams
must ajast huwirändamise hõlbustamiseks
head korraldused olemas. Helweetsia suure
ndad sissetulekud olid wõõrastelt turistidelt.
Meie maad Pole Looja niiwõrd rikkali
kult ehtinud kui Helweetsiat ehk mõnda
muud paika. Siiski, kui seda', mida meile
loodus annud, weel igatepidi ilustada ja
korraldada Püüame, saab meil küllalt waa
tamiswäärilist ja omapärasust olema, mis
wõõra silmale huwitaw. Selle juures on
tarwis huwireisijatele kõigiti soodsad, kill
tuuriinimest rahuldawad tingimised edasi
liikumiseks luua.
Asja korraldamist, eriti Edela-Eestis,
tahab Tartu turistühing, mis organiseeri
tud mitmesugusest elukutsest (kooli-, arsti-,
põllu- ja muist teadlastest, riigi- ja Panga
ametnikkudest ja t.) isikute poolt, enda peale
Wõtta. Aga ühing wõib kõigiti tagajärje
rikkalt ainult siis töötada, kiri seltskond hu
witatult kaasa aitama saab.
Pärast pikke sõjaaegu on. rahulisele,
ülesehitawale tööle maakonnalinnadesse, ale
witeSse, taludesse ja end. mõisatesse asunud
hulk haritud jõude. Kui nad, ja endised ko
halikud seltskonnategelased, ühingu esituse
kohtadel oma peale wötawad, saab tihe wõrk
üle maa. Ettewõtte tähtsusest üldistele hu-

toidele aru saades, lugegu igaüks ennast ko
hustatuks järele mõtlema, kas ei wõiks tema
asjale kuidagi kasulik olla. Selle juures
pole materiaalseid kaotusi, küll aga ennemalt
reaalsed kasud, kas otsekohe ehk kaudselt.
Mis teha, selgub igale ühele, nmu joas järg
netodest küsimustest, millede peale ühing
ivastust palub.
Kus (ja mis nimelt) on tähelepanemis
wöörilist:
1) Maastikus; 2) loodustoadnsliselt (ha
ruldased tmrntb, salajöed, nmakihid, ürg
metsad jne.; 3) ajalooliselt, ühes avheotoo*
giaga; 1) arhitektuuris; 5) terwisparan
dusliselt (allikad, terwismuda, head suwi
tuskohad, pansioonipaigad jne.); 6) haridus
liste asutuste juures; 7) kunstis; 8) põllu
majanduses (kari, sisseseaded jne.); 9) töös
tnses; 10) muis asjus.
Muidugi ei wõi igalühel kõrkide küsinms
te peale tvastust olla; tänutväävt on ka ühegi
Punkti wastarnine. Tarwi lik on aga iga nr.
kirjelduse! juure lisada: a) omaniku nimi,
b) koha nimi ja asukoht (kihelkond, wald, kü
la, linn), d) kaugus lähemast raudteejaamast
ehk sadamast (mis nimelisest). 1) Hobrtse
teed ja 2) jalgteed (selleks juhatus) tarwita
deS attocsfc toõtics, et huwiveisisid toime
pannaffc peaasjalikult juuni-, juuli- ja au
gustiktmdel.

Teiseks Palub ühing kodanikke, kes ela
ivad raudteejaamade ja sadamate läheduses,
ehk käidawmnate teede ääres ja ivaatamrs
;vääriliste kohtade piirkonnas, ühingule tea
tada, kes (ja asukoht) oleks nõus (hariliku

tanud Dramnateaatri repertuaari. Mäle
tame Andrejewi «Inimese elu" ja «Kunin
gas Nälg'a" mis olid sündmuseks ja pub
likumis äratasid üldist huwi. Hr. Seppal
on rikkalik fantaasia, ja suur leidlikkus, tal
on tehes tööd tõsiselt, wõimet tungida
Andrejewi näidendite sügawusse, teiste sõna
dega öelda: leida see wõti, see põhilause,
mis kannab terwet näidendit.
Oma lühikeseajalise Eestis wiibimise
ajal on ta lawastanud rea paremate ilma
kirjanikknde teoseid, peale ülalnimctute.
Nagu: J. Surgutschewi «Sügise nüiulid",
& SKolnäri „Liliom", E. Stukkeni ~Mnrrb
a". H. Jewreinowi „stöige tähtsam" ja E.
Dickcnsi „Kilk kolde!" Moskwa Kunsti-teaatri
repertuaarist.

Hm Paul Sepp töötab lawal juba 1897.
a. peale. Sai !a:va!tse hariduse Wene kuul
sama teaatri tegelase B. S. Glagolini juu
res. Töötas siis iseseiswana Lõuna-Wene
maa linnades HarkowiS ja Rostowis. Oli
wiimasel aja! Riiklise Dramaatilise Studio
ja erateaater-kooli juhataja. Töötab Ees
tis Draamateaatri näitejichina 1920. a. sü
gisest peale.

Oma tuluõhtuks on hm Sepp laivasta
nud Andrejetvi ..Ookeani", see on näidend
täis ääretu mere salalist kohutmvat flegmal,
mis hoiab endas älpvardusi ja tõotust. See
on näidend sügama ideega, millele hr. Sepp
lawa on annud näitliku kehastuse. Looda
nw, et latvastus leiab suurt poolehoidu ja
jõulist wastukaja.
Teaatri büroo.

tasu eest) ta Nõiduse korral andma ;

1) Küüti, ehk 2) öömaja (mitmele tvoo
did wSimaldariü»), 3) einet (olgugi lihtsa
wöilenva ja piima näol), wõi ka kõrk 3 koos.
Pcüutud andmed on tartvilikud Tartu,
Malga, Wõru ja Petseri linnade ja maakon
dade kohta ühes laiendusega Tariu keskpunk
tiga tiheduses olewate sisemiste weeteede mõ

ju piirkonda kunlulvate rannaaladele: Wirts
jänve õhtupoolne kallas. Peipsi põhja rand
ja mööda Naroowat koskedeni.
Ühing palub lugejaid wöimaluse korral
kohe ivastata; kui see wõrmata, siis üles
kutse silmaipaistwasse kohta ülesriputada, et
mitte unustada seda järgmisel päewal teha.
sest palutud andmed peawad nraterjaaliks
olema ühingu poolt sellekohase broshüüri
warsti kättejõudwakS hooajaks wäljaand
misel.

Omalt poolt on ühing t valmis kõigi
ühingusse ehk tema tegewuspiirW puutu
ivate küsimiste peale wastama.
Ühing saab oma posti adr. all: Tartu,

„Ka!,sallis-K«oro" külaskäik.
Rohkesti käib iga aasta wennasrahwa
soomlaste juures külas Eesti seltskondllli
organisatsioone. Kõik need on pidanud tum
nustama wennasrahwa külaliste-wastuwõt
likknst ja tema korralduswõimet sel alal, kus
tväheinadki peenused tähelepanemata ei jää.
et aga külaliste sealwübimist koduseks teha.
Tulewal neljapaetval. 11. mail, tuleb
Tallinna külla slansallis-Kuoro Helsingist,
et siin osa wõtta «Eswonia" muusika-osakon
na laulukoori 10. aastapäetva pühitsemisest.
Kansallis-Kuaro külaskäiku ei pea aga wöl
ma kui mõnesugust E. m.-o.
koorile, see on külaskäik kogu Eesti selts
konnale. Ja selleparast on meie seltskonna
kõbus temale tvastuwöttn korraldada, . rn-b
wäärilinc tvennasrahwale. Tarnitagu selts
kond jubust, et wennasrabwale oma tänu
awaldada südamlikkude wastuwõtmiste eest
nende poolt. J. M.

postkast nr. 15.

Tartu turistühing.
Teisele fotograafia WSiftluscle,
mis Eesti foto-klubi poolt 1. maiks ivalja
kuulutati, oli saadetud 5 pildikogu järgmiste
warjunimede all: nr. 1 «Püüe" tccma peale
«Eesti tali" 7 pilti ja tvaba teema peale 5
pilti, nr. 2 ..Rokoko" waba teeina peale 3
broomSlotrükki, nr. 3 «Homo Novus" tvaba
teema peale 5 pilti komboneeritud gummi
trükis, nr. 4 «Parlament" 9 pilti waba tee
ma peale ja nr. 5 ..Anitra" 6 pilti teema pea
le „Eesti tali".
Auhinnamõistjate poolt (P. ParikaS ja A.
Thomson Fotv-klubi poolt ja kunstnikud A.
Laipman ja P. Aren) tunnistati tööde kuus
tiline ja tehniline külg tuntawalt kõrgemaks
kui see oli esimesel wõistlusel läinud kesvadel.

Tööde lähemal läbiwaatamisel ja hinda
misel tunnistati HSbeauraha diploomi tvüä
rilifeks tööd nr. nr. 2. 3, 4 ja 5, ning pronks
auraha diploomi wäärilifeks mõlemad kognd
„Püüe" nr. 1. Ümbrikute omamisel selgus,
et tööde autoriteks on nr. 1 Hans Wanawes
ki Tallinnast, nr. 2 Aug. Kenn Tartust,
nr. 3 Joh. Mülberg Tallinnast, nr. 1 ja 5
Richard Olbrei Tallinnast.
Nagu kuuleme, korraldakse Foto-klubi
poolt lahemaal ajal nimetatud wõistlustööde
näitus. J. M.

Toimet, saadetud kirjandus.
Elmar Kikas. Kimp Kullerkuppe. Seit
se laulu segakoorile. Eesti kirjastuse-ühi
fuse ..Postimehe" kirjastus. Tartus. 1922.
Helmi Põld. Lumiwalgukene. Laste
etendus 6 waatuses. Tartus, 1922. a. Eesti
kirmswse-ühisus ..Postimehe" kirjastus.
Surfid.
ZaNmm bSrfe larstsedtl.
S. mail 1922.a.

ü Sp ui
Valuuta Tehtud Ostjad MSstjad
zßaelfttrkUD 14721/2 —1469 1465 !4k!'
] Dollar 330 827 330

IOV Saksa riiqlamSch 114»/,—NZ»/s 113 (j 114

1006MUH marka 698 695 698
100 Roots! krooni 8525 8525 8550
100 Daani krooni 7000 7040
100 Peantsnss franki 3000 3030
100 Hollandi guldtnit 11650 12750
100 Lätl rudlu 129Vs 129»/, 131
100 Thseho-Äowaktta Ic. 62. > 640
1 Kuld rubla 165
100 Helweetsia franti
100 Rocra teooui
lOOOöowctt rubla

ETA. Riias, 9. mail Lta. Kursid. Nael
sterling 1149: dollar 258.75; Prantsuse frank
23.50; Rootü kroon 66.50; Norra kroon
ooo—
48.75; Daani kroon 55.00; Hollandi gulden
99.50;
Saksa riigimark 0.87; Soome mark
Zeaaler ja tntmjlfa.
5.47; Eesti mark 0.83; Poola mark 0.08;
Tsheho-Slowakkia kr. 5.11; 10 kuldrubla
„Estov»ia" tcaater.
1225; Belgia sr. 21.50; Kuld frank 50.00.
Täna kesknädalal, ..Marion". Neljapäe
ETA. Stokholm, 8. mail. Riigipank
toal, ti. mail s. a. ..Montmartre".
noteerib täna: Dollarid 3.88; naelsterlingid
Teagtri büroo.
17.26; Saksa margad 1.32; Prantsuse fran
Draamateaater.
gid 35.65; Belgia frangid 32.75; Soome
Täna iv. skp. rahwaetenduseks: ~'Napol margad 8,30.
eon Bonaparte" (Vae victiS). R. Bossi 3.
ETA. Berliin, 8. mail. Kursid. Nael
waatusline draama. Algus kell 8 õhtul.
sterling
1329.30; Dollar 297.12; Hollandi
Reedel, 12. mail tuleb esietendusele, näi
guldenid 11535.55.
tejuhi Paul Seppa tuluõhtuks Leonid
Andrejewi ..Ookean", tragöödia 6 pildis.
Pau! Sepp on meie teaatrite üks teadli
Wastutaw toimtaja: Joh. Wiik
kumaist ja populäärsemaist näitejuhtidest.
OwühstuS ..T«e>2jv/
Mitme wäärwslist lawaStnieM m ta rikas

T2S LLIN K % TIiTÄH
SUL
Miilil Mld
Kesknädalal. 10. mail

,Marion^
Walter Bromme operett 3w.

EStoouia Muusika
Osakond.
Estoonla kontsertsaalis
l2 mai,
rell pool 8 õhtul

nei
Kulli"
soowib iseseiswat

kohta. Aadr: Nuus
j r. t Ad.

lontfect

Himuta
1511

Msc

„EStonia"

7711 lill

erakorraline

Kolmapäewal, 10. mail

Reedeh 12. mall
Esietenduseks, näitejuht

(trotua

IItMU

Rahwaetenduseks:

kurnilt
wajab «

AlliM Ml M

Algus kell s Shwl.

on 30, mail kell 6 p. !. Tallinna Börse Komitee suures saalis,
Pikk uulits nr. 17.
Päewakord:
1. Koosoleku juhataja ja sekretääri waliminc.
2. 1921. a. tegewuse aruanne.
3. 1921. a. puhtakafu jagamine.
4. 1922. a. eelarwe.
5. Valimised.
6. Liikumata waranduste omandamine.
7. Tegewuse laiendamine.
8. Osakapitaali suurendamine.
9. Mitmesugused läbirääkimised.
A.-s. „ Tallinna Laewa-ühlsafe Juhatus.
>o

maalt, Sppinud

Pääse tähed a 200—50 mk. eel
müügil Estoonia teaatri kassas

ft wosst 3- waatusline draama

peakoosoleK

Witfakas

Algus kell pool 8 õhtul

(va« victls).

korraline

kella 7—B õht. Kent
nr. 32, krt. 1.

JHlißMltf"

Bonaparte"

hasta
miseks tarwis. 3

jufiUis

NeyapSewal, 11 mail.

Zmnltwk

W M MMi LM-WM

naisterahwaid, tän

Helsingi Soome
segakoori

Algus kell pool 8 õhtul.

Pierre Frondaie näid. 4 waat.

Saape

klv
on reedel 12. matt s. a.
kell i/27 Shtul seltfi r««m.
Paewakord:
1. Koosoleku juhataja ja proto mõõtudes 1 ars
kolli kirjutaja walimine.
arss. peale.
2. 1922/1923 a. eelarwe kinni

Kinnised pitseei
kumised, warus
! kassa kinnitamine.
[4. Läbirääkimised.
margalise tempi
| Tähendus: Gi ole koos- ära anda Warr
tamine.

3. Tegelaste Hoiu-laenu ja abi

Rannamõisa kiwiwabriku ladu

olek wähefe kokkutulnud liikmete

DM" W. Pärnu mnt. nr. 31. -MD

arwu pärast otsusewõimuline,
siis peetakse järgmine koosolek

Vaul Seppa

1498

selsamal päewal kell 7 õhtul,

mis osawõtjate arwu peale waa
tamata seaduslikuks loetakse.

tuluõhtuks;

1516 Eestseisus.

tillil *0(1.

Leonid Andrejevat

«.Ookean'
Tragöödia 6 pildis.

Paul Sepp'a lawastus

A. Tuurandi dekoratsioonid.
<s. Komarowi muusika.
Kostüümid kunstnik Root'i sõt
sede järele Valmistatud.

Algus kalk 8 Ahtal.
LaupLewal, 18 mail

jumr

miini
Waswwõtmine

Jaani tänawal nr. 6, krt. 8.

Dr. 0. Lepp

Pühapäeval, 14. mail

(Postkontori wastas).

Wiimast korda

Aktiva.

(Ztrediit panga maja-?).
Kõnetraat 14—13.

wõtab mõstu k. 9—lo ja 4—5
filmahaigeiv

Lasteetenduseks.

jiriseis 1* maiks 1922. a.

stapäew kella 4—v-s pi.

Nobert Misch'i naljam. 4 w.
Algus kell 8 õhtul.

Hooaja lSpp! Hooaja lõpp t

'' Tallinnas, S. Karja ttul. nr. 20 (omas majas).
O/akonnad - Tartus ja Wiljandis.

Uis— st sngnhaignsev.

Wene tänawal nr. 10, krt. 1
1351

Ulllll,. mtDOIBODi Dtli

„Kawal Ms

«MUMlil Wsllsitl
jo mmt juuti

AOtt.

vtt müüa
põrgu Vürst".
Suur
Ameerika
tän. 28.
Kõnewnnid 9—lo e. l.
Dr. Baltofi muinaslooline las
1495
temkna, laulude ja tantsudega,
fo 5—6 p. l.
b pildi».

Algus kell 8 päeval.

Harju tän. 22, knt. 17-77
1459

meile kõige kasulikum, tar
milikum ja kättesaadawmn.

Draamateaatri kassas.

Kes soowiwad keelt täiesti

1502

lilS
Estoonia Muusika
Ssakoud.
Tallinna Saani kirlkn»
Neljapäeval, 11. mail

Wannut. adw. abi

kontsert
laulab

Soome laulukoor
Zmi»! iitir

isos> 7Pöhja Panga juhatas
IfiMttt NüllWitll AMlll. Äommii\.

küttesaada, neile on

=mDob

Saks» keel iseõppimiseks.
Dr. Rosenthali Ameerika
Spewiis wõõraste keelte
I jaoks. Hind 100 marka.

A. Ml
Kõnewnnid 10—12 ja 3—5.
Wäike Roosikrantsi tän. (Ahju
tiin. nurgal) nr. 11, krt. 7.
1369

kell pool 8 õhtul.

Suur waimslik

120.619.012,93 J 120.619.012,93

Kultuurikeelteft

Päafetöhtede eelmüük igapäev

kella 11—1 e. l. ja S—B õhwl

Kassa jn jooks, arw Põhikapitaal 10.000.000,—
teist, rahassuwst. 10,057,939,46 i Tagawara kapitaal 717.274,90
Wäliamakst. laenud i Liikumata ja Mkuwa
mitmesug. arwetel 53.698.069,35 warand. kust. kapit. 403.471,40
Korrespondend. .Loro' 38.287.775,56 Homsummad 55.159.397»18
„ „Nostro" 2.477.384,42 Redlskonto 1.900.000,
WäLrtpaberid 111.199,89 Wäljamakfetawad <Vo°/o 835.196,18
Wäliswaluuta 440.914,26 Korrespond. „Loro" 27.122.962,03
Panga nrtoe osakondadega 6.030.339,44 * „Nostro"
Liikumata warandus 2.544.801,61 Panga arwe osakondadega 5. <17.602,48
Liikuw warandus 1.573.561,19 Saadud o/0o/0 ja komisj. 5.441.794>43
Organiseerim. kulud 125.000- Söliamafemata blwibenb
Makswdo/0»/o 76.989,39 v a. eest 72.107,üleüldised kulud 2.779.385,40 do IV2I. a. eest, 1.960.920,Mitmesug. anoed 2.420.152,96 Mitmesug. arwed - 5.242.146,54

Puluehirju
kirjutatakse kohw- ja
ametiasutustesse

UMII

wähepruugitud müüa. Wana
turu tael nr. 5, Brandmanni
pudnkaupluses.
1514

Lühikese ajaga igapiiewaseks amalikul suusõnalisel enampakkumise teel, kohemaksetawa j

tarwituseks annab:
raha eest esmaspaew, 22. s. k. kell 12 päewal Jõgewal, j
Saksa keela kiirSpetaja. j Tapa-Woldi liini woliniku kantseleis» (end. posti saam);
Walitud kogu igapäewaseid 3 hobust, umbes 900 palki, hobuseriistad. weoabinõud,
sõnu ja lauseid. H. 80 m. ehk
metsatõöriistad j. n. e. isis
Kbnelemised EeSti, Saksa,
Soometeeles. Hind 50 m.
Sidige parem ja kõige oda
Kinnisel enampakkumisel
wam jahtkraami ostukoht
Saada raamatukauplustest-

antakse kuni 1. maini 1923 a.

Ladu: Ploompuu kauplus.

Tallinn. 1143

SH"

kontoris, Wiru tän.
1508 nr. 13, krt. 5.
Kõnet. 9-2 ja 4—7.

mmm

on

rendile

Alex. Passupi

Llngru-Paralepa

pü«fika»pl«s
; Pikkjalg nr« S, TaMnuaS»
kus alati suures wäljawalikus
kõiksugu jahikraami ja roälja

restoraan
.siiimiaitiii'

maa karastatud haawlid, häid
kaugele kokkulaskjaid kahe- ja

kolmeraudseid jahipüsse, pare
Pakkumine algab 20000 margast peale. Pakkumistest osawõt mat seltsi taskuskantawaid au
üksikute numbrite müük
jäte! tuleb tagatiseks 10000 marka sisse maksta, mida rentijaks tomaat-pistolid, rewolwrid jc
Pääsetähed a 100—25 mk. eel
Mtll lIH»k
ja tellimiste wastuwõtmine on tunnistatud samal päewal kuni poole osani pakutud summast nende padrunid saadawal.
müügil Estoonia teaatri kassas
täiendama peab. Endisel pidajal eesõigus rentimiseks kõrgema
antakse Sunr Roosikrantsi tan.
Pikkjalg nr. S.
pakutud summa eest. Pakkumine saab peetud 18. mail kell 10 h.
D. Kaldt t
nr. 21, krt. 9. R««tda 10-1 i
Läänemaa
Riigimaade
Rlema
kantseleis,
Haapsalus
Turu
pl.
4.
'/as—Vi6.

Helsingist.

»»»»

1361

kaupluses. 1393

1512 SMODMOMde *|f|>».

«ÜhlsM" trükk, Kgllmnas.

«MMM»

